
Regulamin korzystania z kompleksu boisk
„Moje Boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 

im. Józefa Wybickiego w Aleksandrowie Kujawskim

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Administratorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa 

Wybickiego w Aleksandrowie Kujawskim;

2) boiskach  –  należy  przez  to  rozumieć  kompleks  boisk  sportowych  w  ramach  programu

„Moje Boisko Orlik 2012”.

2. Korzystanie z boisk jest bezpłatne i ogólnodostępne.

3. Boiska udostępnione są: 

1) W ramach zajęć szkolnych uczniom Szkoły Podstawowej Nr 3 w dniach od poniedziałku

do piątek w godzinach od 800 do 1600;

2) Dla wszystkich chętnych:

1) w miesiącach styczeń – luty: według osobnego harmonogramu;

2) w miesiącach marzec – maj:  od poniedziałku do piątku w godzinach od 1600 do 2000;

w soboty i w niedziele w godzinach od 1100 do 2100;

3) w  miesiącu  czerwcu:  od  poniedziałku  do  piątku w  godzinach od  1600 do  2100;

w soboty i niedziele w godzinach od 1100 do 2100;

4) w miesiącach lipiec – sierpień:  od  poniedziałku do piątku w godzinach od 1100 do 2100;

w soboty i niedziele w godzinach od 1100 do 2100;

5) w  miesiącu  wrześniu:  od  poniedziałku  do  piątku w  godzinach  od  1600 do  2100;

w soboty i niedziele w godzinach od 1100 do 2100;

6) w miesiącach październik – listopad:  od poniedziałku  do piątku  w godzinach od 1600

do 2000; w soboty i niedziele w godzinach od 1100 do 2000;

7) w miesiącu grudniu: według osobnego harmonogramu;

8) w święta obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z boisk.

4. Harmonogram  zajęć  odbywających  się  w  terminach  określonych  w  ust.  3  pkt  2  ustala

i  na bieżąco koordynuje animator  sportu,  nadzorujący funkcjonowanie kompleksu i  pełniący

na jego terenie codzienne dyżury. 

5. Boiska służą wyłącznie do korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

7. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki 

atmosferyczne, techniczne lub inne.

8. Na boiskach obowiązuje zachowanie porządku i czystości.

9. Wszystkie osoby przebywające na boiskach zobowiązane są do powiadomienia Administratora o 



zagrożeniach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

10. Na terenie boisk zabrania się:

1) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu;

2) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;

3) niszczenia mienia stanowiącego wyposażenie obiektu;

4) wnoszenia  petard,  materiałów  łatwopalnych,  pirotechnicznych  oraz  innych  przedmiotów 

niebezpiecznych;

5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu;

6) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

7) wprowadzania zwierząt;

8) spożywania posiłków wszelkiego rodzaju;

9) wnoszenia i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, 

deskorolka, rolki itp;

10) używania piłkarskiego obuwia sportowego na wysokich plastikowych i metalowych korkach 

itp.

11. Wejście i korzystanie z boisk jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

12. Administrator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wypadki  powstałe  w  trakcie  korzystania

z boisk.

13. Za  wszelkie  zniszczenia  wynikłe  z  przyczyn  nieprzestrzegania  niniejszego  regulaminu

i  niewłaściwego  korzystania  z  urządzeń,  sprzętu,  itp.  obciążony  będzie  korzystający  lub 

przebywający na terenie boisk, powodujący zniszczenia.

14. Osoby naruszające  porządek  publiczny  lub  przepisy  niniejszego  regulaminu  będą  usuwane

z terenu boisk.

15. Decyzje związane z funkcjonowaniem boisk nie ujęte w regulaminie podejmuje Administrator.


