
 

R E G U L A M I N   P O R Z Ą D K O W Y 

 ko r z y s t a n i a    z   b o i s k   s p o r t o w y c h 

przy  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  nr  1  im.  Z.  Herberta w Lublinie 

współfinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

Urząd Marszałkowski i Gminę Lublin w ramach programu 

„Moje boisko - Orlik 2012” 

1. Wejście  na  obiekt  jest  równoznaczne  z  przyjęciem  i  przestrzeganiem  
niniejszego regulaminu. 

2. Administratorem  kompleksu  boisk  w imieniu Prezydenta Miasta Lublin jest 
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta 
w Lublinie. 

Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory 
roku odrębnie. Wszystkie  zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżur 
animator sportu. 

Pierwszeństwo do korzystania z boiska mają dzieci i młodzież ze szkół 
dzielnicy Czechów. 

3. Kluby sportowe mogą korzystać z boiska po wcześniejszym złożeniu wniosku 
o rezerwację boiska do Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin. 
Pozostałe rezerwacje dokonuje się na podstawie wniosków złożonych do 
dyrektora szkoły do 15 lutego każdego roku. Ostateczny harmonogram 
rezerwacji  boisk ustala koordynator animatorów. 

4. Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych 
wcześniej zajęć na terenie obiektu. 

 5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych animator sportu może 
zabronić korzystania z obiektu. 

      6. Osoby do 7-go roku życia mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie 
w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, instruktor, trener, 
nauczyciel).  

      7. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane pod nadzorem opiekuna. 
Ponosi on odpowiedzialność za wprowadzoną przez siebie grupę. 

   8.  Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan 
udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego. Korzystający 
zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia 
urządzeń lub sprzętu sportowego animatorowi sportu. 

   9. Sprzęt sportowy wydaje animator sportu. Pobierający sprzęt 
po zakończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać. 

      10. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem. 



   11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju                     
i obuwia typu TURFY lub butów z płaską podeszwą.  W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 
przeznaczeniem zabrania się: 

           ● używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,  

           ● wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem 
boisk, na przykład. rower, motorower, deskorolka, rolki itp., 

           ● niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

           ● wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

           ● żucia  gumy, palenia tytoniu i spożywania alkoholu, 

           ● przeszkadzania w zajęciach lub grze, zakłócania porządku i używania słów 
wulgarnych, 

           ● wprowadzania zwierząt, 

           ● korzystania z boisk bez zgody animatora sportu, 

           ● przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia. 

    12. Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów 
bhp i p. poż. oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego 
obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu. 

    13.  Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk  podejmuje  animator  sportu,  
który  w  zależności  od  sytuacji  może: 

 nakazać  zmianę  obuwia  sportowego  i  stroju, 

 zwrócić  uwagę  na  niewłaściwe  zachowanie, niezgodne  z  regulaminem, 

 nakazać  opuszczenie  terenu  boisk  i  szkoły, 

 odwołać  wcześniejszą  rezerwację  obiektu. 
     14. Osoby prowadzące zajęcia na boiskach są odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo oraz właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę. 
    15. Użytkownicy obiektu mogą korzystać z pomieszczeń sanitarnych i szatni. 

Nadzór nad prawidłowością ich użytkowania sprawuje animator sportu. 

    16.  Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i wypadki                  
           powstałe w trakcie korzystania z obiektu. 
 
   17. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania 

z boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają użytkownicy, 
a w przypadku osób niepełnoletnich - ich rodzice lub opiekunowie. 
Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody. 

 
    18. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

              

         Koordynator animatorów                                                                                      Dyrektor 

             Krzysztof Wąsowski               Wojciech Kalicki

   

Lublin, 1 marca 2015 r. 


