
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH 
„MOJE BOISKO ORLIK 2012” 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SANOKU 
 
 

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

1. Kompleks sportowy „ ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sanoku służy 
do realizacji zadań własnych Gminy Miasta Sanoka w zakresie kultury fizycznej, w tym 
w szczególności do: 

1) realizacji zajęć szkolnych w ramach wychowania fizycznego 
2) upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy wśród dzieci, młodzieży 

i pozostałych grup wiekowych społeczeństwa lokalnego 
3) propagowanie sportu, współzawodnictwa sportowego i zdrowego stylu życia 

 
§ 2 

 
2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1) zarządzający kompleksem sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” – Gmina Miasta 
Sanoka 

2) obiekt sportowy – kompleks boisk sportowych oddany w ramach programu rządowego 
„ORLIK 2012” zlokalizowany w Sanoku, Aleja Szwajcarii 5 tel.134633492 lub 134640011 
3) administrator – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do nadzoru, koordynacji 
i zasad prowadzenia zajęć sportowych na obiekcie, wskazana przez zarządzającego 
i świadcząca prace zgodnie z zakresem obowiązków. 
4) instruktor środowiskowy - osoba wskazana przez zarządzającego i świadcząca pracę 

na obiekcie zgodnie z zakresem obowiązków 
5) użytkownicy obiektu – dzieci i młodzież, osoby fizyczne lub występujące 

w zorganizowanych grupach: kluby sportowe, instytucje, zakłady pracy i organizacje 
6) organizator zawodów – podmiot organizujący i przeprowadzający zawody sportowe 
 

 
 
DZIAŁ II. HARMONOGRAM KORZYSATANIA Z OBIEKTU 
 

§ 3 
 

1. Obiekt czynny jest przez cały rok za wyjątkiem świąt państwowych i kościelnych 
(uznanych ustawowo za dni wolne od pracy) 
2. Zajęcia na obiekcie odbywają się codziennie:  

od poniedziałku do piątku w godzinach:  
1) od godz.7.00 do godz.14 dla uczniów szkół 
2) od godz.14.00 do godz.22.00 dla pozostałych użytkowników obiektu 

 - w soboty i niedziele od godz.12.00 do 20.00 
 - w okresie wakacji i ferii zimowych godz.12.00 do godz.20.00 
3. W sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych (upał, burza, ulewa) 
administrator może zawiesić, ograniczyć, zmienić czas korzystania z obiektu. 



4. Informacja o zmianach otwarcia Orlika zamieszczane są na bieżąco na tablicy ogłoszeń 
na terenie obiektu. 

§ 4 
 
1. Korzystanie z obiektów sportowych odbywa się za zgodą administratora lub instruktora 
w oparciu o grafik (harmonogram). 
2. Rezerwacja obiektu wymaga uzgodnienia osobistego lub telefonicznego u administratora 
obiektu lub instruktora. Zarówno osoba fizyczna jak i grupy zorganizowane podejmują 
odpowiedzialność za stan obiektów sportowych i bezpieczeństwo uczestników. 
3. Terminy zajęć rekreacyjnych, rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie 
obiektów sportowych ustala administrator wraz z instruktorem środowiskowym w grafiku 
(harmonogram) sporządzanym co miesiąc i podawanym do publicznej wiadomości na tablicy 
ogłoszeń na terenie obiektu. 
4. Obiekty sportowe mogą być wykorzystane w celu przeprowadzenia imprez, na podstawie 
zawartych umów z administratorem. Organizator imprezy ma obowiązek uzgodnić 
z administratorem szczegółowy sposób zachowania się podczas jej trwania, jednocześnie 
przestrzegając obowiązujący na „Orliku” regulamin. 
5. Za korzystanie z obiektu nie pobiera się opłaty.  
 

§ 5 
 
1. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do wpisania się do rejestru użytkowników 
obiektu prowadzonego przez administratora lub instruktora środowiskowego. 
2. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych za zgodą 
administratora lub instruktora środowiskowego. 
3. Dla korzystających z obiektów sportowych dostępne są bezpłatne toalety. 

 
 
DZIAŁ III. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU 
 

§ 6 
 

1. Z obiektu korzystać mogą: 
1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, trenera lub osoby dorosłej 
2) grupy zorganizowane 
3) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera 
4) instytucje i organizacje 
5) osoby fizyczne 

2. Obowiązkiem osób korzystających z obiektu jest: 
1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych obiektu 
2) zachowanie zasad ładu i porządku na całym obiekcie 
3) podporządkowanie się poleceniom administratora, instruktora oraz osób prowadzących  

zajęcia 
4) zgłoszenia administratorowi lub instruktorowi o zaistniałym wypadku lub uszkodzeniu 
 mienia 

3. Z obiektu nie mogą korzystać osoby: 
1) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków  

odurzających 
2) zakłócających porządek i używające wulgarnego słownictwa 
 



§ 7 
 
 

Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie obuwia sportowego oraz odpowiedniego  
stroju. 

§ 8 
 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu korzystania z boisk zgodnie z ich 
przeznaczeniem zabrania się: 

1) używania butów piłkarskich na metalowych korkach oraz kolców 
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp. 
3) palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających 
4) niszczenia urządzeń sportowych, wyposażenia obiektu i płyty boiska (np. pisania, 

malowania, rysowania na urządzeniach i budowlach obiektu sportowego) 
5) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe 
6) zaśmiecania obiektów sportowych, wnoszenia opakowań szklanych lub metalowych 
7) wprowadzania zwierząt 
8) przeszkadzania w zajęciach lub grze 
9) umieszczania reklam bez zgody administratora 
10) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo 
11)  korzystania z boisk bez zgody administratora lub instruktora środowiskowego 
12)  przebywanie i korzystanie z obiektów poza godzinami otwarcia 

 
 

§ 9 
 

Administrator lub instruktor środowiskowy w stosunku do użytkowników, którzy nie 
przestrzegają regulaminu korzystania z obiektów sportowych w zależności od sytuacji 
może: 

1) nakazać zmianę obuwia sportowego 
2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie 
3) nakazać opuszczenie terenu obiektu 
4) zawiadomić policję 

 
 
DZIAŁ IV. ZAKRES ODPOWIEDZIALNO ŚCI  
 
 

§ 10 
 

1. Za uczniów korzystających z obiektu podczas zajęć odpowiada nauczyciel prowadzący 
zajęcia. 
2. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby pełnoletniej 
odpowiedzialnej za wpis do rejestru wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego 
tożsamość. 
3. Osoby dorosłe korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność 
4. Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu zarządzający nie ponosi 
odpowiedzialności. 
5. Administrator oraz instruktor środowiskowy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie 
pozostawione na terenie obiekt sportowego. 



DZIAŁ V. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE  
 

§ 11 
 

1. Korzystający z obiektu sportowego „ ORLIK 2012”:  
1) zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, a w szczególności do uwag 

i podporządkowania się poleceniom administratora lub instruktora środowiskowego 
2) powinien sprawdzić jego stan techniczny przed rozpoczęciem rozgrywek, 

a w przypadku zauważenia usterek powinien niezwłocznie powiadomić o nich 
administratora.  


