
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK 

„MOJE BOISKO ORLIK 2012 ”  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012  

2.  Ilekroć w regulaminie jest mowa jest o: 

 Obiekcie  sportowym - należy rozumieć kompleks sportowy wykonany w ramach programu rządowego 

„ORLIK 2012", zlokalizowany w Lubsku, ul. Strzelecka 1 

 Administratorze - należy rozumieć Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku (siedziba, ul. Bohaterów 3 d),  

tel. (068)372-21-21 

 

I. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU:  
 obiekt jest ogólnodostępny,  

 korzystanie z obiektu jest  bezpłatne,  

 zajęcia na obiekcie koordynuje instruktor sportu ,animator, lub pracownik zaplecza sportowego, 

 dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, 

 dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie, 

 obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z obowiązującym w danej porze roku harmonogramem   

 Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, 

techniczne lub inne.  
II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA: 

 przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, 

 stosowanie się do poleceń instruktora sportu, animatora lub pracownika zaplecza sportowego 

 korzystanie z obiektu  zgodnie z jego przeznaczeniem,  

 przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

 niezwłoczne informowanie instruktora lub opiekuna o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych 

zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.  

III. NA TERENIE OBIEKTU OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ:  
 palenia papierosów, wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie 

działających substancji, 

 zaśmiecania boiska oraz zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

 wprowadzania zwierząt, 

 pisania, malowania, rysowania na urządzeniach i budynku na terenie obiektu sportowego, 

 dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników, 

 wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np.: rower, motorower, 

rolki, deskorolka itp., 

 wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

 używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 

 niszczenia urządzeń i płyty boiska, 

 korzystania z obiektu bez zgody instruktora. 

IV. SANKCJE  I ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
 Instruktor może odmówić wstępu na obiekt lub nakazać jego opuszczenie użytkownikom, 

 którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, lub: 

 złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów, 

 pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika, 

 posiadają nieodpowiednie obuwie. 

 W uzasadnionych przypadkach instruktor sportu może wezwać Policję. 

 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i uszczerbki na zdrowiu wynikłe  

z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu. 

 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne, przedmioty, dokumenty i inne rzeczy 

stanowiące własność użytkowników. 

 Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany  jest 

do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje Dyrektor OSiR  

w siedzibie  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku. 
DYREKTOR OSIR 

 
Maria Łaskarzewska 


