
 

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Regulamin określa: 

   1) zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu, zwanego dalej „ obiektem”,  

   2) sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu,  

   3) pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości. 

2. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu, Gmina Klucze  obejmuje: 

   1) boisko wielofunkcyjne  sportowo-rekreacyjne, 

   2) małą architekturę. 

3. Administratorem obiektu jest Urząd Gminy Klucze z siedzibą: 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1. 

4. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

5. Przedstawicielem Administratora na terenie obiektu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu. 

6. Przedstawiciel Administratora czuwa, aby użytkownicy obiektu przestrzegali postanowień Regulaminu i w tym celu upoważniony jest 

do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń. 

7.Regulamin jest dostępny na terenie obiektu. 

§ 2. Zasady korzystania z obiektu. 

1. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym i bezpłatnym dla wszystkich korzystających. 

2. Zajęcia na obiekcie nie są organizowane, poza zajęciami uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego. 

3. Grupy i osoby zainteresowane skorzystaniem z obiektu zobowiązane są do jego uprzedniej rezerwacji u Przedstawiciela Administratora. 

4. Pierwszeństwo korzystania z obiektu w czasie zajęć szkolnych mają uczniowie Szkoły Podstawowej im Orła Białego. Obiekt 

ogólnodostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00-20:00, w soboty 10:00-15:00.                                                                             5. 

Za zgodą Przedstawiciela Administratora godziny korzystania z obiektu, określone w ust. 5, mogą być wydłużone. 

6. W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających bezpieczne korzystanie z obiektu, obiekt jest nieczynny.  

7. Osoby poniżej 7 roku życia mogą przebywać i korzystać z obiektu wyłącznie w obecności i pod nadzorem osoby pełnoletniej. 

8. Na terenie obiektu dopuszcza się używanie wyłącznie: obuwia sportowego o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie lub obuwia typu halowego. 

 

 

 

§ 3. Obowiązki użytkowników obiektu. 

1. Do podstawowych obowiązków użytkownika obiektu należy w szczególności: 

   1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, 

   2) stosowanie się do poleceń Przedstawiciela Administratora, 

   3) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 

   4) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

   5) niezwłoczne informowanie Przedstawiciela Administratora o wszelkich  uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach innych zdarzeniach 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. 

2. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz: 

   1) palenia papierosów w tym papierosów elektronicznych, 

   2) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji, 

   3) przebywania na terenie obiektu, w tym uczestniczenia w zajęciach sportowych,  przez osoby pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających lub innych substancji podobnie działających, 

   4) wprowadzania zwierząt – z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych, 

   5) dopuszczania się zachowań  stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników, 

   6) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boiska- z 

wyjątkiem pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne, 

   7) niszczenia trawy wokół ogrodzenia, 

   8) używanie butów piłkarskich z wysokimi i metalowymi korkami oraz kolców  lekkoatletycznych, 

   9) zaśmiecania, 

  10) wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

  11) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

  12) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe. 

§ 4. Sankcje i odpowiedzialność. 

1. Przedstawiciel Administratora odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie przestrzegają Regulaminu, a w szczególności: 

   1) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów, 

   2) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika, 

   3) posiadają nieodpowiednie obuwie. 

2. W uzasadnionych przypadkach Przedstawiciel Administratora może wezwać Policję. 

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu, wynikłe z niestosowania lub nienależytego 

stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników. 

§ 5. Postanowienia końcowe. 

Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje i rozpatruje Administrator obiektu w 

godzinach urzędowania. 
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