
Regulamin 

korzystania z kompleksu boisk sportowych

„Moje Boisko - Orlik 2012”

1.  Administratorem  kompleksu  boisk  sportowych  jest  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  we
Włodawie. 

2. Godziny korzystania z kompleksu boisk:

poniedziałek – sobota w godzinach od 9.00 do 21.00.

niedziela - nieczynne

3. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

4. W ramach Orlika udostępnione są 3 obiekty: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne i boisko
do siatkówki plażowej. 

5. Korzystanie z boisk odbywa się tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

6.  W związku z pandemią koronawirusa w Polsce na terenie obiektów wprowadza się następujące
zasady bezpieczeństwa:

 obowiązek zachowania dystansu społecznego (min. 2 m),

 obowiązek  zasłaniania  twarzy  (w momencie  dotarcia  na  dany  obiekt  sportowy,  natomiast
przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

 weryfikacja uczestników (zgłoszenie do trenera - animatora osób wchodzących na obiekt oraz
mierzenie temperatury ciała przed zajęciami sportowymi i ocena samopoczucia uczestnika),

 na  obiekcie  może  przebywać  nie  więcej  niż  14  osób  i  2  trenerów korzystających  z  tych
obiektów, z wyłączeniem ich obsługi,

 w przypadku obiektów wieloboiskowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z boisk
oddzielnie,

 małoletni do ukończenia 13 roku życia do odwołania może korzystać z boiska wyłącznie pod
opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.

 korzystanie z szatni i węzła sanitarnego w ustalonej kolejności czasowej i odległości (min. 2
m),

 dezynfekcja urządzeń sportowych i wyposażenia po każdym użyciu i każdej grupie,

 obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

 korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

7.  Korzystać  z  kompleksu  boisk  mogą  grupy  zorganizowane  oraz  osoby  indywidualne  po
wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. 

8. Z uwagi na zachowanie zasady równości i większej dostępności do bazy sportowo – rekreacyjnej
wprowadza się limit czasowy dla osób korzystających z boisk, który wynosi 90 minut. Ewentualną
decyzję o przedłużeniu tego czasu podejmuje trener – animator.

9.  Korzystanie  z  obiektu  przez  osoby  niepełnoletnie,  w  czasie  przeznaczonym  do  ogólnego
korzystania odbywa się wyłącznie za zgodą lub w obecności rodziców lub opiekunów prawnych na
ich odpowiedzialność.

10. Umożliwia się rezerwację boiska. Harmonogram rezerwacji prowadzi trener - animator sportu (w
przypadku  zarezerwowania  boiska  i  dwukrotnej  nieobecności  rezerwacja  zostaje  anulowana  z
możliwością wynajęcia innej grupie). 

11.  Osoby  korzystające  z  boisk  obowiązane  są  do  podania  swoich  personaliów  trenerowi  -
animatorowi sportu celem odnotowania pobytu w dzienniku pracy animatora. 



12.  Z  przyczyn  niezależnych  od  administratora  oraz  na  czas  remontów  i  koniecznych  napraw
korzystanie z obiektu może być ograniczone lub odwołane. 

13. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie stroju sportowego oraz obuwia sportowego typu
halowego. 

14.  Dopuszcza  się  korzystanie  w  obuwiu  z  niewielkimi  korkami  gumowymi  lub  z  tworzywa
sztucznego wyłącznie na boisku o nawierzchni ze sztucznej trawy. 

15.  Wyposażenie  i  sprzęt  sportowy  znajdujący  się  na  obiekcie  należy  użytkować  zgodnie  z jego
przeznaczeniem. 

16. Wypożyczenie i zwrot sprzętu sportowego odbywa się za potwierdzeniem pobrania/zwrotu. 

17.  Korzystający z obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody oraz
zniszczony sprzęt pokrywając 100% kosztów napraw, odtworzenia lub zakupu uszkodzonego mienia. 

18. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boisk zabrania się:  

 wstępu osobom nietrzeźwym;

 używania butów innych niż określonych w pkt 13 i 14;

 wprowadzania i użytkowania rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp.;

 niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk;

 wspinania  się  na  ogrodzenia  i  urządzenia  sportowe  oraz  niewłaściwego  korzystania
z wyposażenia;

 spożywania posiłków, żucia gumy, palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków
odurzających;

 śmiecenia, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;

 zakłócania zajęć i gier;

 zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;

 wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego;

 wprowadzania zwierząt;

 przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez dorosłego opiekuna;

 korzystania z boisk bez zgody trenera - animatora sportu.

19.  Trener- animator sportu może:

 legitymować osoby korzystające z obiektu;

 wyłączyć obiekt w części lub w całości z korzystania;

 odwołać wcześniejszą rezerwację obiektu;

 nakazać opuszczenie obiektu wszystkim korzystającym;

 skontrolować pod kątem bezpieczeństwa osoby wchodzące na teren obiektu;

 nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;

 zwrócić uwagę na niekulturalne, niezgodne z duchem sportowym zachowanie;

 nakazać opuszczenie terenu boisk i kompleksu sportowego;

 zakazać wstępu na kompleks osobom, które notorycznie zakłócają ład i porządek lub których
zachowanie nie licuje z duchem sportowej rywalizacji i kibicowania. 

20.  Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności:

 za  wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu;

 rzeczy osobiste wniesione na teren obiektu.

21.   Użytkownicy  korzystają  z  boisk  na  własną  odpowiedzialność  i  odpowiadają  materialnie  za
wyrządzone szkody. 

22.  Każdy wypadek należy zgłosić trenerowi-animatorowi sportu. 



23. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów
ppoż. i bhp, a także poleceń wydanych przez trenera - animatora sportu. 

24.  Notoryczne niestosowanie się do zapisów regulaminu skutkować będzie zakazem wstępu na teren
obiektu. 

25.  Niezastosowanie  się  do  niniejszego  regulaminu  rozpatrywane  będzie  w  drodze  postępowania
karno-administracyjnego, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego. 

PAMIĘTAJ!

TELEFONY ALARMOWE

tel. Kom 112 Pogotowie Ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Policja 997

DYREKTOR MOSiR we WŁODAWIE 

                                                                                                           Teresa Zaleńska – Sak


