
     Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47.2018 

Burmistrza Tyczyna z dnia 5 czerwca 2018 roku 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK 

SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” 
 

1. Właścicielem obiektu sportowego jest Gmina Tyczyn. 

2.  Administratorem - Szkoła Podstawowa w Tyczynie. 

3. Zajęcia sportowe koordynuje animator sportu.  

4. Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wpisywania się 

do rejestru użytkowników prowadzonego przez animatora sportu.                                     

Wyznaczone dwie osoby przez grupę zobowiązane są do okazania dokumentu oraz 

odpowiadają za ład i porządek w rejonie przebywania danej grupy.                                                

W razie nieprzestrzegania   pkt. 4 animator ma prawo usunąć ich z boiska, wezwać 

policję,  nie dokonywać rezerwacji zajęć dla danej grupy na następny miesiąc.  

5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk na każdy miesiąc,  

(nie będzie prowadzona rezerwacja stała).  

6. Animator w porozumieniu z administratorem obiektu zastrzega sobie prawo                            

do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.  

7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.  

8. Na Orliku nie może być prowadzona działalność sportowa  organizowana przez osoby 

prywatne czy inne podmioty, które  z tej działalności osiągają korzyści finansowe.  

9. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 16:30 z kompleksu sportowego  

w pierwszej  kolejności korzystają szkoły i w tym czasie nauczyciele przebywający  

z grupą na obiekcie biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników  

i powstałe szkody.  

10. KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH JEST CZYNNY:   

 od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00 – 21:30 wg ustalonego 

harmonogramu i zgodnie z potrzebami środowiskowymi, 

 w sobotę od godz. 9:00 - 14:00 - dzieci i młodzież na odpowiedzialność 

rodziców/prawnych opiekunów; od godz. 14:00 - 18:00 - opieka 

animatora,  

 w niedzielę - nieczynny (z wyjątkiem zorganizowanych, wcześniej 

zgłoszonych,  zawodów dla dzieci i młodzieży), 

W OKRESIE WAKACJI: 

 od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00 – 21:30 wg ustalonego 

harmonogramu i zgodnie z potrzebami środowiskowymi;  



od godz. 9:00 - 16:30 tylko dzieci i młodzież na odpowiedzialność 

rodziców/prawnych opiekunów; od 16:30 - 21:30 - opieka animatora, 

 w sobotę od godz. 9:00 - 14:00 -  tylko dzieci i młodzież na 

odpowiedzialność rodziców/prawnych opiekunów; od godz. 14:00 - 18:00 - 

opieka animatora,  

 w niedzielę - nieczynny (z wyjątkiem zorganizowanych, wcześniej 

zgłoszonych, zawodów dla dzieci i młodzieży).  

UWAGA: Przebywanie na terenie obiektu poza godzinami otwarcia                                    

jest ZABRONIONE! 

11. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych (szatnie,  

umywalki, toalety). Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi  

odpowiedzialności.  

12. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie 

z jego przeznaczeniem.  

13. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego   

i obuwia sportowego.  

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i korzystania z boisk zgodnie z ich  

przeznaczeniem ZABRANIA SIĘ:  

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,  

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem, 

boisk np.: rowerów, motorowerów, deskorolek itp.,  

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

e) palenia tytoniu, spożywania piwa, alkoholu, wyrzucania gumy, 

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

h) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów, 

i) wprowadzania zwierząt.  

15. Administrator obiektu oraz pracownicy kompleksu nie ponoszą odpowiedzialności                   

za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. 

16. Osoby korzystające z boisk sportowych ponoszą ryzyko amatorskiego uprawiania 

wybranej dyscypliny sportowej. 

17. Za szkody materialne powstałe na wskutek nieprawidłowego korzystania z boisk, jego 

sprzętu i urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich ich 

rodzice lub opiekunowie. 



18. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają 

materialnie za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeń.  

19. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, 

przepisów ppoż., i bhp, a w szczególności zastosowania się do uwag animatora sportu, 

administratora, właściciela obiektu.  

20. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego stosowania niniejszego 

regulaminu. 

21. W razie nieprzestrzegania regulaminu animator ma prawo usunąć ich z boiska, 

wezwać policję  i nie dokonywać rezerwacji zajęć dla danej grupy na następny 

miesiąc. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie  

w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach  

w postępowaniu karnym. 

 


