Regulamin
korzystania z boisk sportowych
„Moje boisko – Orlik 2012” w Szczecinku
§ 1. Boiska ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowane są przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku i zarządzane są przez Dyrektora tej
szkoły.
§ 2. 1. Boisko jest czynne:
W okresie letnim (kwiecień – wrzesień) od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 21.00;
W okresie zimowym (październik – marzec) od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00- 20.00;
W soboty: 10.00 – 20.00
W niedziele: 12.00 – 18.00
2. Klasy szkolne szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Szczecinecki w godzinach 8.00 – 15.00 w dniach nauki korzystają w pierwszej
kolejności.
§ 3. 1. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w sekretariacie
szkoły lub na bieżąco na dany dzień po uzgodnieniu z dozorcą obiektu.
2. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do dokonania wpisu do ewidencji
osób przebywających na boisku oraz okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem
dozorcy obiektu.
3. Szkoła prowadzi harmonogram korzystania z obiektu.
§ 4. Zarządca zastrzega sobie prawo udostępniania poszczególnych boisk w tym
samym czasie, na których rozgrywki nie kolidują ze sobą.
§ 5. 1. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów
sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.
2. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub
plastikowymi
§ 6. 1. Osoby korzystające z boiska ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo
we własnym zakresie.

2. Zarządzający boiskami nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na
obiekcie rzeczy.
3. Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi w ramach godzin wychowania fizycznego
są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć,
porządek i dyscyplinę ćwiczących.
§ 7. Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń,
z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia i usterek zobowiązany jest
zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły lub osobie dozorującej obiekt.
§ 8. Na terenie boiska obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, rolkach,
deskorolkach i innym podobnym sprzęcie.
§ 9. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania
z boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający,
a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie i rodzice.
§ 10. Zabrania się wnoszenia na teren boisk materiałów i przedmiotów
niebezpiecznych.
§ 11. Na terenie boiska obowiązuje zakaz:
1) palenia tytoniu,
2) spożywania napojów alkoholowych,
3) przyjmowania środków odurzających,
4) przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym,
5) wprowadzania psów,
6) korzystania z boiska w godzinach nocnych,
7) zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników.
§ 12. Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie
przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego
obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
§ 13. Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych
wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportoworekreacyjnych
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§ 14. Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do
przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szczecinku.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie:
Obiekt Moje boisko Orlik 2012 jest ogólnodostępnym kompleksem
rekreacyjno-sportowym wybudowanym przede wszystkim z myślą o dzieciach
i młodzieży, aby mogły cieszyć się z uprawiania sportu w bezpiecznych
warunkach, na nowoczesnych obiektach. Orlik stanowi obiekt publiczny, który
wymaga ustalonego regulaminu korzystania z obiektu przyjętego przez Radę
Powiatu na podstawie zapisów stanowienia prawa miejscowego w sprawie
ustalania zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej.

Podstawa prawna:
1. UCHWAŁA NR XXVII/212/2008 RADY POWIATU W SZCZECINKU
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 R. w sprawie ustalenie regulaminu
korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012”
znajdującego się w miejscowości Szczecinek
2. UCHWAŁA NR XLIV/323/2009 RADY POWIATU W SZCZECINKU
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2009 R. zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenie regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boiskoOrlik 2012” znajdującego się w miejscowości Szczecinek

