REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W OSIELCU
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady korzystania z kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Osielcu
oraz sankcje za jego nieprzestrzeganie oraz sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z tego
kompleksu.
2. Definicje pojęć użytych w regulaminie:
a) Obiekt: kompleks sportowo-rekreacyjny w Osielcu (działka ew. nr 4/5, 34-234 Osielec), składający się
z dwóch boisk sportowych (do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego), bieżni
rekreacyjnej oraz skoczni do skoku w dal, zarządzany przez Stowarzyszenie ERUDIO;
b) Szkoła: Szkoła Podstawowa w Osielcu, adres: 34-234 Osielec 440;
c) Zarządca Obiektu: Stowarzyszenie ERUDIO, adres: 34-242 Łętownia 707, REGON: 120988808,
NIP: 552-169-28-71; tel. 508 897 685, 692 899 864, www.stowarzyszenie–erudio.pl.
d) Użytkownik: osoba korzystająca z Obiektu.
3. Zarząd nad Obiektem sprawuje Zarządca.
4. Obiekt jest ogólnodostępny i przeznaczony jest do zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej w zakresie
aktywności fizycznej, rekreacyjnej i sportowej, jak również potrzeb Szkoły w zakresie zajęć lekcyjnych,
pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych, środowiskowych, zawodów i rozgrywek sportowych dla
dzieci, młodzieży, z zastrzeżeniem punktu 5.
5. W czasie trwania roku szkolnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 pierwszeństwo
do korzystania z Obiektu mają uczniowie Szkoły w celu realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zajęć
pozalekcyjnych, dodatkowych.
6. Zarządca Obiektu ma prawo czasowego wyłączenia ogólnodostępności Obiektu:
a) w celu organizacji imprez sportowych lub innych wydarzeń,
b) w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji Obiektu.
7. Zakazane jest komercyjne wykorzystywanie Obiektu w szczególności organizowanie i przeprowadzanie
odpłatnych zajęć sportowych na terenie Obiektu przez osoby trzecie.
8. Użytkownicy przed przystąpieniem do korzystania z Obiektu zobowiązani są do:
a) zapoznania z niniejszym regulaminem korzystania z Obiektu,
b) niezwłocznego zgłoszenia Zarządcy Obiektu lub Dyrekcji Szkoły uszkodzeń i usterek Obiektu
i wstrzymania się z używania Obiektu.
II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU.
1. Korzystanie z Obiektu jest bezpłatne.
2. Użytkownicy zobowiązani są do używania na terenie Obiektu odpowiednich strojów sportowych oraz
obuwia sportowego o płaskiej podeszwie (zabrania się używania obuwia piłkarskiego typu „wkręty”,
„lanki” oraz „korki” itp.).
3. Osoby prowadzące zajęcia w imieniu Szkoły są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą
organizację zajęć, porządek i dyscyplinę Użytkowników.
4. Prowadzący zajęcia w imieniu Szkoły powinien sprawdzić stan techniczny Obiektu w tym urządzeń,
z których będą korzystali uczniowie w trakcie zajęć. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest
zgłosić ten fakt Zarządcy lub Dyrekcji Szkoły i wstrzymać się od prowadzenia zajęć do czasu usunięcia
usterki, chyba że zaistniała usterka w żadnym stopniu nie wpływa na bezpieczne korzystanie z Obiektu.
5. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich korzystających z Obiektu odpowiadają ich opiekunowie
i rodzice.
6. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz:
a) wchodzenia na ogrodzenie, urządzenia sportowe,
b) zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności,
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c) przestawiania bramek, wyciągania mocowań urządzeń sportowych, i innych podobnych działań
ingerujących w Obiekt,
d) dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń,
e) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
f) jedzenia i picia na płycie boisk i bieżni, zaśmiecania,
g) palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, w tym materiałów
pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
h) wprowadzania zwierząt,
i) przebywania po zmierzchu (w godzinach nocnych) na terenie Obiektu,
j) zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników,
k) korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych,
l) wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem Obiektu (np. samochód, rower,
motorower, deskorolka, rolki, hulajnogi itp.),
m) palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych
lub innych podobnie działających substancji,
n) wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych
podobnie działających substancji,
7. Wszystkich użytkowników Obiektu obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów BHP oraz zachowanie
porządku, czystości i estetyki na terenie całego Obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
8. Użytkownicy Obiektu zobowiązani są do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym
regulaminie.
9. Użytkownicy korzystający z Obiektu w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie osób
wyznaczonych przez Zarządcę lub Dyrekcję Szkoły zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania
działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczania terenu Obiektu.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych na terenie
Obiektu.
2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek niewłaściwego i niezgodnego
z regulaminem korzystania z Obiektu.
3. Za szkody materialne powstałe na skutek nienależytego, nieprawidłowego użytkowania Obiektu
i znajdujących się na nim urządzeń i wyposażenia odpowiada Użytkownik wyrządzający szkodę,
a w przypadku osób niepełnoletnich - ich opiekunowie i rodzice.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Użytkownicy korzystają z Obiektu na własną odpowiedzialność.
2. Użytkownicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów
przeciwpożarowych i BHP, a także poleceń wydanych przez Zarządcę, Dyrektora Szkoły lub ich
przedstawicieli.
3. Użytkownicy są zobowiązani do zachowania porządku, czystości i estetyki na terenie całego Obiektu
i w jego bezpośrednim otoczeniu.
4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności
wynikającej z obowiązujących przepisów.
5. Niezależnie od postanowień niemniejszego regulaminu użytkownicy zobowiązani są stosować się do
wszelkich ograniczeń, nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego
prawa, a mających zastosowanie do zasad korzystania z Obiektu. Użytkownicy zobowiązani są
w szczególności do stosowania się do wszelkich ograniczeń, nakazów, zakazów i obowiązków
wprowadzanych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, bądź w razie wprowadzenia
stanu nadzwyczajnego.
6. Wykaz telefonów alarmowych:
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 112
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Ratunkowe - 999
Policja - 997
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez
przebudowę kompleksu sportowo–rekreacyjnego w miejscowości Osielec,
poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka), boiska
do piłki siatkowej i tenisa ziemnego, oraz bieżni rekreacyjnej wraz ze skocznią
do skoku w dal współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

www.stowarzyszenie-erudio.pl

