
REGI]LAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
MOJE BoIsKo _ ORLIK 2012
obowiązujący od 01.06.2020 r.

1. Boisko stanowi własność Gminy Żarów, a jego administratorem jest Gminne Centrum Kultury i Spornr w
Zarowie.
2. Boiska są czynne w następujących terminach:
Boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
poniedziałek - piątek godz. 16:00 -20:45
sobota, niedziela godz. 1_6:00 - 18:00
święta - zamknięte
administrator może zamknąć obiekt w innym terminie o czym poinformuje na stronie internetowej
www.centrum.zarow.pl orćŁ na ogrodzeniu boiska Orlik
3. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiąuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
4. Na obiekcie nie mogą przebywać osoby poniżej 13 roku życia. Dopuszcza się możIiwość wejścia na obiekt
osoby poniżej 13 roku życiaz rodzicem, pełnoprawnym opiekunem, trenerem.
5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych administrator może zabronić korzystania z obiektu.
6. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach olrreślonych w pkt. 2 koordynuje pehriący dyżur gospodarz
obiektu.
7. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez
gospodarza obiektu, gospodarz dokonuje rezerwacji boisk.
B. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska pod numerem tel, 534 130 025 - rezerwacji
telefonicznej można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
9. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
10. Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z obiektu:
. zachowanie dystansu społecznego,
. obowiązek zasłaniania twarzy - w momencie dotarcia na obiekt sportowy, przebywając na obiekcie użytkownik
nie ma obowiązku zasłaniania twarzy,
. na jednym boisku może przebywać maksymalnie czternaście osób, plus dwóch trenerów,
. weryfikacja uczestników (zgłoszenie do gospodarza osób wchodzących na obiekt),
. gospodarz dezynfekuje urządzennia po każdym wynajmie,
. brak mozliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
. obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
. korzystanie Z osobistego sprzętu tfeningowego.
11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z
zastrzeżeniem pkt. 11a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z korkami zrvłorzrya sztucznego oraz
obuwie typu halowego).
12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem
zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na metalowych korkach oraz kolców
c) niszczenia urządzeń sportowych i płł boiska
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe oraz wieszania się na urządzeniach sportowych
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków odurzających, zucia gumy
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia pd zmroku
j) wprowadzania zwierząt
k) korzystania z boisk bez zgody gospodarza obiektu.
]_3. Administrator nie odpowiada zalzeczy pozostawione na terenie obiektu przezńytkowników.
14. Pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Zarowie mogą kontrolować wszystkie zajęcia, w razie
uchybień zakazać dalszego korzystania z boiska,
1-5. Każdy uczes0rik korzystający z obiektu zna i akcepĘe niniejszy regulamin
16. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi technicznej i służb
porządkowych mogą byĆ usuwane z terenu boiska.
17. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu będzie rozpatrywane w drodze postępowania
administracyjnego (z alt. 5]. $ r i Z KĘ art 54 KW), a w szczególnych
karnego (z art. 193 KK).
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