ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W SANOKU,
W RAMACH PROGRAMU

MOJE BOISKO "ORLIK 2012"
§1

Zasady określają sposób korzystania z obiektów sportowych oraz zachowania się na zajęciach sportowo-rekreacyjnych, treningach
i imprezach na nich organizowanych.
§2
Ilekroć w zasadach mowa jest o:
1. obiektach sportowych - należy rozumieć kompleks sportowy wykonany w ramach programu rządowego „ORLIK 2012",
zlokalizowany w Sanoku, ul. Sadowa 12
2. administratorze - należy rozumieć Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sanoku ul. Sadowa 12, tel. O13 46 32 998
3.
ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 108 póz. 909 z późn.zm.)
4. organizatorze - należy rozumieć organizatora imprezy w rozumieniu ustawy.
§3
1.
2.
3.

Obiekty sportowe obejmują: boisko piłkarskie ze sztucznej nawierzchni o wymiarach całkowitych 62x30 m, boisko wielofunkcyjne
z poliuretanu o wymiarach całkowitych 32, l x 19, l m.
Obiekty sportowe dostępne są codziennie w godzinach od 7°° do godz. 22°° z wyjątkiem godzin i dni o niekorzystnych warunkach
atmosferycznych.
Dla korzystających z obiektów sportowych dostępne są bezpłatne toalety administratora.
§4

1.

Obiekty sportowe służą celom kultury fizycznej szczególnie dla uczniów z placówek oświatowych z gminy Sanok oraz pozostałym
mieszkańcom.

2.
3.
4.

Korzystanie z obiektów sportowych w szczególności ich rezerwacja wymaga uzgodnienia z administratorem. Osoba fizyczna lub
podmiot rezerwujący podejmuje odpowiedzialność za stan obiektów sportowych i bezpieczeństwo uczestników.
Harmonogram zajęć rekreacyjnych, rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych należy
ustalić z administratorem osobiście lub telefonicznie.
Obiekty sportowe mogą być wykorzystywane w celu przeprowadzenia imprez, na podstawie zawartych umów z administratorem.
Organizator imprezy ma obowiązek uzgodnić z administratorem szczegółowy sposób zachowania się podczas jej trwania
z uwzględnieniem niniejszych zasad oraz przepisów ustawy.

PRZEBYWANIE NA OBIEKTACH SPORTOWYCH
§5
Na terenie obiektów sportowych mogą przebywać i korzystać z nich wyłącznie osoby uprawnione.
Osobami uprawnionymi są:
• uczestnicy zajęć rekreacyjnych, treningów i rozgrywek,
• mieszkańcy gminy Sanok,
• osoby zaproszone przez organizatora tub administratora,
• trener środowiskowy zatrudniony przez administratora,
• inni pracownicy administratora.
3. Warunkiem przebywania na terenie boisk przez uczestników zajęć sportowych, treningów i rozgrywek jest posiadanie obuwia
sportowego z płaską powierzchnią spodów, oraz odpowiedniego stroju.
4. Korzystający z obiektów sportowych maja obowiązek przestrzegać zasad określonych w ust 1-3 oraz zobowiązani są do
wystrzegania się agresji, pozostawania w stanie wolnym od środków odurzających i alkoholu oraz nie stwarzać stanu zagrożenia
bezpieczeństwa osób i mienia.
1.
2.

§6
Każdy przebywający na terenie obiektów sportowych zobowiązany jest do:
1. przestrzegania zasad bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych.
2. powstrzymania się od wszelkich działań mogących szkodzić innym korzystającym, mieniu lub zakłócających porządek,
3. zgłoszenia trenerowi środowiskowemu lub administratorowi o zaistniałym wypadku lub uszkodzeniu mienia,

4.
5.

nie zastawiania i tarasowania wejść dróg ewakuacyjnych,
stosowania się do poleceń trenera środowiskowego lub osoby prowadzącej zajęcia.
§7

Na terenie obiektów sportowych zakazuje się (poza zakazami wynikającymi z ustawy):
1. wnoszenia:
a) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,
b) przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub bardzo twardego materiału,
c) urządzeń do wytwarzania hałasu,
d) środków odurzających,
2. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia, które nie są przeznaczone do korzystania przez uczestników,
3. wjazdu na teren obiektów sportowych pojazdami bez odrębnego zezwolenia,
4. rzucania wszelkimi przedmiotami,
5. rozniecania ognia, palenia papierosów,
6. pisania, malowania, rysowania na urządzeniach i budowlach obiektów sportowych,
7. umieszczania reklam bez zgody administratora,
8. zabrudzania i zaśmiecania obiektów sportowych,
9. wprowadzania zwierząt.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora lub do Urzędu Gminy w Sanoku.
Naruszenie zasad korzystania z obiektów sportowych może po stosownym uprzedzeniu przez administratora powodować opuszczenie
lub zakaz korzystania z tych obiektów!
§9
Administrator oraz trener środowiskowy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie boiska.

