
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK 

SPORTOWYCH „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” 
 

1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z zapoznaniem się i przestrzeganiem 
regulaminu. 

2. Zajęcia sportowe odbywające się na boisku nadzoruje i koordynuje animator lub 

nauczyciel wychowania fizycznego ZSGH. 
3. Korzystanie z boiska jest możliwe każdego dnia w godz. 8.00-21.00  w okresie od 

1 marca  do 31 listopada , gdy płyta  boiska  nie  jest pokryta  śniegiem. 

4. Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle mają 
pierwszeństwo korzystania z obiektu w godz. 8.00-16.00 w dniach nauki szkolnej. 

5. Z uwagi na obowiązujący stan pandemii COVID - 19, organizacja zajęć                
i treningów na obiekcie, uwzględnia wszelkie zalecenia i instrukcje wydawane 
przez uprawnione w tym zakresie organy, w szczególności Radę Ministrów, 

Ministra Zdrowia, Ministra Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 
6. Czas jednorazowej rezerwacji na obiekcie to 60 min, po czym następuje 15 - 

minutowy bufor czasowy między zakończeniem zajęć a użyciem boiska przez 

kolejnych użytkowników. Zostanie on wykorzystany na dezynfekcję przedmiotów 

mających bezpośredni kontakt z osobami, które ich użytkowały i zapewnienie 

bezkontaktowej wymiany użytkowników. 

7. Jako obiekt  rozumiane jest każde boisko osobno, wchodzące w skład kompleksu. 

8. Obiekt jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Ćwiczący 

korzystają z boiska ze świadomością zagrożeń występujących z związku z trwającą 
pandemią COVID -19.  

9. W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia 

kogokolwiek z użytkujących obiekt, niezwłoczna jest izolacja oraz zgłoszenie do 

odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji Sanepidu, a także Zarządcy 

kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”. 

10. Korzystanie z obiektu wymaga przestrzegania ogólnych obostrzeń obowiązujących 

podczas pandemii COVID - 19 tj.:  

1) liczbę osób przebywających na obiekcie weryfikuje animator sportu, 

2) zalecane jest korzystanie przez użytkowników z własnego sprzętu sportowego,  

3) brak możliwości korzystania z szatni, konieczne jest przyjście na obiekt w stroju 

sportowym, 

4) brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego, dostęp wyłącznie do WC,  

5) niezwłoczne informowanie trenera, animatora, opiekuna o wszelkich 

uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ 

na bezpieczeństwo, 

6) obowiązkowa dezynfekcja rąk po przybyciu na boisko, jak również po 

zakończeniu zajęć, 
7) po zakończeniu zajęć, rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu.  

11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 

sportowego. 

12. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji telefonicznej                  
u animatora (tel. 502 166 124) 

13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. opady śniegu)                 



o korzystaniu z boisk decyduje animator lub dyrekcja szkoły. 

14. Osoby prowadzące zajęcia ze swoją grupą są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz 

za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących. 

15. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z obiektu tylko pod opieką osoby 

pełnoletniej, która ponosi odpowiedzialność za grupę.  
16. Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów BHP 

oraz zachowanie czystości, porządku i estetyki na terenie całego obiektu, w jego 

bezpośrednim otoczeniu oraz w szatni. 

17. W przypadku zauważenia usterek prowadzący zajęcia zobowiązany jest zgłosić ten 

fakt dyrekcji lub osobie nadzorującej obiekt. 

18. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska          

i znajdujących się na nim  urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób 

niepełnoletnich – ich opiekunowie i rodzice. 

19. Animator  lub pracownik ZSGH może także: 

• nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju 

• zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie 

• nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły. 

20. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie      

z ich przeznaczeniem zabrania się: 

• używania butów piłkarskich na wysokich korkach lub                        

z metalowymi korkami, butów typu lanki oraz butów z kolcami  

(nie dostosowanie się to tego zalecenia spowoduje wyproszenie całej 

grupy z boiska) 

   
• wprowadzanie i użytkowanie sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem 

boisk, np.: rower, deskorolka, motorower, rolki 

• niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska  

• opierania się o siatki ogradzające boisko 

• wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowego 

• palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy 

• zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych (napojów 

chłodzących nie można spożywać na płytach boisk) 

• przyjmowania środków odurzających, 

• przebywania w stanie nietrzeźwym 

• zakłócania porządku i używania słów wulgarnych 

• wprowadzania zwierząt 
• korzystania z boisk bez zgody animatora lub dyrekcji 

• przebywanie i korzystanie z obiektów poza godzinami otwarcia 

16.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za: 

• wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu 

• użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność 
• pozostawione rzeczy  


