Regulamin korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012" w Sokołowie Młp.
1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem oraz przestrzeganiem Regulaminu.
2. Administratorem obiektu Orlik 2012 ul. Sportowa 6 jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Małopolskim
3. Obiekt służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu dziecięcego
i młodzieżowego.
4. W skład boisk Orlika wchodzą:
- boisko poliuretanowe wielofunkcyjne
- boisko ze sztuczną trawą
5. Kompleks czynny jest od marca do listopada wg ustalonego harmonogramu.
6. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
7. Boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkających w Gminie Sokołów Młp. jak
i poza nią.
8. Z obiektu korzystać nie mogą jedynie osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz
z przeciwwskazaniami lekarskimi.
9. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez
animatorów.
10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska u animatora na podstawie odrębnego Regulaminu Rezerwacji Boisk
po złożeniu podpisanego wniosku.
11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych animator może zawiesić korzystanie z obiektu.
12. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w celu przeprowadzenia:
- imprez sportowo – rekreacyjnych
- imprez kulturalnych
- rozgrywek międzyszkolnych
- prac konserwacyjnych
- niekorzystnych warunków atmosferycznych.
13. Podstawowym warunkiem korzystania z obiektów Orlika jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego
oraz właściwego obuwia sportowego typu halowego. Warunkowo dopuszcza się korzystanie na boisku ze sztuczną
trawą z obuwia sportowego antypoślizgowego z bardzo małymi korkami typu turfy, śnieżynki. Używanie pozostałego
obuwia posiadające korki wysokie z gumy, tworzywa, metalu jest zabronione.
14. Na obiekcie jest możliwość korzystania z pomieszczeń socjalnych.
15. Zarządca oraz animator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty oraz inne rzeczy stanowiące
własność użytkowników.
16. W celu dbania o bezpieczeństwo użytkowników oraz prawidłowy stan techniczny obiektów kategorycznie
zabrania się:
- używania butów piłkarskich na wysokich korkach oraz kolców
- wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. hulajnoga, rower, motorower,
deskorolka, rolki itp.
- niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
- wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
- palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy
- zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych
- przeszkadzania w zajęciach lub grze
- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
- przebywania na terenie osobom poniżej 18 roku życia bez zgody rodziców
- wprowadzania zwierząt
- korzystania z boisk bez zgody animatora.
17. Należy
niezwłocznie
informować
animatorów
o
wszelkich
uszkodzeniach
urządzeń,
kontuzjach
oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
18. Korzystający z boisk odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiadają ich
rodzice.
19. W uzasadnionych przypadkach animator może wezwać Policję.
20. Zarówno osoby prowadzące jak i korzystające są zobowiązane do punktualnego rozpoczynania oraz kończenia
planowych zajęć.
21. Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący powinien sprawdzić stan techniczny użytkowanego sprzętu.
22. W całym kompleksie boisk obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad BHP.
23. W trakcie trwania zajęć za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada animator.
24. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.
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