Gimnazjum nr 2 w Lublinie
im. Komisji Edukacji Narodowej
20-128 Lublin ul. Lwowska 11
Tel/fax. 81 747 39 66;
www.gimnazjum2.lublin.pl
Regulamin korzystania z boisk sportowych przy Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji
Narodowej w Lublinie współfinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd
Marszałkowski i Gminę Lublin w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012
1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Komisji
Edukacji Narodowej w Lublinie.
3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze
sanitarno-szatniowe.
4. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
5. Boiska są czynne przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie
/z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy/.
6. Pierwszeństwo do korzystania z boisk mają grupy zorganizowane dzieci i młodzieży ze
szkół dzielnicy Kalinowszczyzna oraz z dzielnicowych klubów sportowych, w dalszej
kolejności pozostałe grupy użytkowników. Liczebność grupy wynosi do 30 osób.
7. Korzystanie odbywa się według ustalonego harmonogramu po dokonaniu rezerwacji na
piśmie złożonej w sekretariacie szkoły. Harmonogram opracowuje animator/trener
środowiskowy nadzorujący obiekt na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Harmonogram
zatwierdza dyrektor szkoły.
8. Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć
na terenie obiektu.
9. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych harmonogramem koordynuje
pełniący dyżur animator/ trener środowiskowy.
10. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych animator/trener środowiskowy może
zabronić korzystania z obiektu.
11. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.
12. Osoby do 12-go roku życia mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie w obecności i pod
nadzorem osób dorosłych (rodzic, instruktor, trener, nauczyciel). Z obiektu mogą korzystać
także grupy zorganizowane pod nadzorem opiekuna. Opiekun grupy ponosi
odpowiedzialność za wprowadzoną przez siebie grupę.
13. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych
urządzeń oraz sprzętu sportowego. Korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego
zauważonego uszkodzenia urządzeń lub sprzętu sportowego animatorowi/trenerowi
środowiskowemu.
14. Sprzęt sportowy wydaje animator/trener środowiskowy. Pobierający sprzęt po
zakończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać.
15. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.
16. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia
sportowego.
17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się:
a. używania butów piłkarskich typu Lanki z twardymi plastikowymi wypustkami oraz
butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
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b. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,
na przykład. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
c. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e. żucia gumy, palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
f. zaśmiecania,
g. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i. korzystania z boisk osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających,
j. wprowadzania zwierząt,
k. korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
l. przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
18. Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.
oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego
bezpośrednim otoczeniu.
19. Osoby prowadzące zajęcia na boiskach są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz właściwą
organizację zajęć, porządek i dyscyplinę.
20. W czasie zawodów lub innych imprez otwartych widzowie lub uczestnicy mogą przebywać
wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
21. Osoby korzystające z obiektu mogą użytkować pomieszczenia sanitarno - szatniowe.
Nadzór nad prawidłowością ich użytkowania sprawuje animator/trener środowiskowy,
który wydaje i odbiera klucz.
22. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i wypadki powstałe w trakcie korzystania
z obiektu.
23. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i
znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób
niepełnoletnich - ich rodzice lub opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100%
wartości szkody.
24. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje animator/trener środowiskowy,
który w zależności od sytuacji może:





nakazać zmianę obuwia sportowego,
zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
nakazać opuszczenie terenu boisk,
wezwać ochronę lub policję.

25. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
respektowania uwag animatora/trenera środowiskowego.
Administrator obiektu
Dyrektor
mgr Anna Rodak
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