Regulamin korzystania z kompleksu boisk „ORLIK 2012”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”, zwanego
dalej obiektem oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego
trwałości.
2. Zarządcą obiektu, zwanym dalej zarządcą, jest Gmina Gorzyce - Gminny Ośrodka Turystyki,
Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu
jest animator sportu zwany dalej Animatorem.
3. Animator czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej
użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich
poleceń.
4. Wszystkich przebywających na obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów
BHP, przepisów p. poż., ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu
i w jego bezpośrednim otoczeniu.
5. Obiekt obejmuje:
a) boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy,
b) boisko wielofunkcyjne: do piłki koszykowej, do piłki siatkowej, do tenisa ziemnego,
c) zaplecze socjalno-szatniowe.
6. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
1. Ogólne zasady korzystania z obiektu:
1) korzystanie z obiektu jest bezpłatne,
2) teren GOTSiR „Nautica” jest objęty monitoringiem,
3) obiekt jest dostępny dla wszystkich chętnych, w pierwszej kolejności dla mieszkańców gminy
Gorzyce na: zajęcia lekcyjne dla szkół, rozgrywki sportowe, treningi klubów sportowych, dla grup
zorganizowanych i osób indywidualnych na dowolne zajęcia według poniższego harmonogramu:
a)w okresie od 01 marca do 30 listopada:
- od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 22:00
b)tylko na zamówienie:
- od 01 grudnia do końca lutego,
- soboty, niedziele i święta,
- w innych godzinach niż wymienione w ppkt a)
c) w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych GOTSiR „Nautica” może zawiesić
korzystanie z obiektu,
d) Zarządca zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania/ zmiany
lub odwołania rezerwacji z uwagi na inne działania związane z promocją sportu, sytuacje
awaryjne,
4) dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,
5) wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz dopuszcza się wyłącznie
obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie,
6) dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu.
Rezerwacjami kieruje animator w dni robocze - poniedziałek-piątek od 16:00 do 22:00.
Możliwość rezerwacji obiektu istnieje jeżeli z wnioskiem do animatora wystąpi określona grupa
licząca co najmniej 10 osób, minimum 2 dni robocze wcześniej,
Maksymalny okres rezerwacji - do 30 dni, maksymalny czas rezerwacji w danym dniu - 2 godziny,
7) użytkownicy i prowadzący zajęcia winni sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu
sportowego, z których będą korzystać i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt
Animatorowi lub bezpośrednio do Zarządcy,
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8)istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu sportowego u Animatora.
2. Podstawowe obowiązki użytkownika:
1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,
2) stosowanie się do poleceń Animatora/ Zarządcy,
3) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
4) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
5) niezwłoczne informowanie Animatora/ Zarządcy o wszelkich uszkodzeniach urządzeń,
kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
3. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami jego otwarcia,
b) przebywania na terenie obiektu po zmroku osobom poniżej 15 roku życia bez opiekuna,
c) komercyjnego wykorzystania obiektu np. prowadzenia odpłatnych zajęć,
d) palenia papierosów, spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie
działających substancji,
e) przebywania na obiekcie w stanie nietrzeźwym,
f) wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek,
kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału,
g) wprowadzania zwierząt,
h) używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi oraz kolców,
i) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować
uszkodzenie nawierzchni boisk,
j) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
k) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
l) niszczenia trawy wokół ogrodzenia,
ł) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników,
m) spożywania żywności, napojów, żucia gumy na płytach boisk.
4. Zasady korzystania z szatni „Orlika”:
a) szatnie wraz z toaletami i prysznicami znajdujące się na obiekcie są dostępne dla
użytkowników według poniższego harmonogramu:
a) w okresie od 01 marca do 30 listopada:
od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 22:00;
b) w pozostałych terminach:
wyłącznie na zamówienie;
c) korzystający z szatni zobowiązani są do przestrzegania porządku i dbania
o czystość;
d) po wejściu do szatni uczestnicy zajęć zobowiązani są sprawdzić stan faktyczny szatni
i zgłosić wszelkie usterki animatorowi;
e) korzystający z szatni będą pociągani do odpowiedzialności za wyrządzone szkody;
f) zabrania się:
-zaśmiecania szatni;
-palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających;
g) rzeczy wartościowe mogą być przechowywane po uprzednim uprzedzeniu Animatora
i przyjęciu ich przez Animatora na przechowanie,
h) kluczami do szatni dysponuje Animator.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Animator może odmówić wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy
nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
a) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,
b) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika;
c) posiadają nieodpowiednie obuwie.
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2. W uzasadnionych przypadkach Animator może wezwać służby mundurowe, w szczególności
Policję.
3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe
z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu lub
wynikające ze złego stanu zdrowia użytkowników.
4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące
własność użytkowników pozostawione w miejscach do tego nie przeznaczonych.
5. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu, lub jego wyposażenia,
zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy albo wymiany w terminie bez zbędnej zwłoki.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje Zarządca
( sekretariat na 1 piętrze w obiekcie pływalni ) w godzinach urzędowania.

PAMIĘTAJ!
TELEFONY ALARMOWE
999 Pogotowie Ratunkowe
998 Straż Pożarna
997 Policja
112 z telefonu komórkowego
TELEFON DO ZARZĄDCY GOTSiR „NAUTICA”
(32) 45 14 634
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