Regulamin porządkowy
korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko – Orlik 2012
znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi na os. 700-lecia Żor
w Żorach
1. Boiska są czynne w następujących terminach:
a) od poniedziałku do piątku: 17:00 - 21:00
b) soboty, niedziele, święta, ferie, wakacje - zgodnie z harmonogramem
2. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w punkcie 1 koordynuje pełniący dyżur instruktor
sportu.
3. Korzystanie z boisk i sprzętu sportowego jest bezpłatne.
4. Kompleksu nie udostępnia się w celu prowadzenia odpłatnych zajęć rekreacyjno-sportowych.
5. Przynajmniej jedna z osób korzystających z obiektów sportowych jako grupa zobowiązana jest dokonać wpisu
do rejestru użytkowników.
6. Kluczyki do szafek szatnianych w trakcie zajęć przechowuje instruktor i nie udostępnia ich użytkownikom.
7. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji telefonicznej boisk dla grup zorganizowanych liczących min. 10 osób pod
numerem telefonu 793 939 700 w godzinach pracy instruktorów. Rezerwacji należy dokonać co najmniej
na godzinę przed planowanym użytkowaniem obiektu. Przy rezerwacji należy podać nazwisko i imię
rezerwującego. Rezerwacja przestaje obowiązywać po upływie 15 minut od wyznaczonej godziny i niestawieniu
się rezerwującego.
8. Osoba fizyczna lub podmiot korzystający z boisk przyjmuje odpowiedzialność za stan obiektów sportowych
i bezpieczeństwo uczestników. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną
ponoszą osoby korzystające.
9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem
punktu 10 „a”.
10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom 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. rower, motorower,
deskorolka, rolki itp. ,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyt boisk,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
f) zaśmiecania,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt.
11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu:
a) za osoby nieletnie korzystające z boisk poza godzinami pracy szkoły odpowiadają rodzice lub ich prawni
opiekunowie,
b) użytkownicy pełnoletni korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność.
12. Instruktor oraz dyrektor szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska
i pomieszczeń socjalnych.
13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności respektowania
uwag instruktora.
14. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem. W przypadku stwierdzenia przez instruktora niezgodnego z niniejszym
regulaminem korzystania z kompleksu, przerywa on zajęcia i nakazuje opuszczenie obiektu.
15. Nieprzestrzeganie przez osoby/grupy postanowień niniejszego regulaminu oraz niestosowanie się do poleceń
instruktora może skutkować powiadomieniem policji i/lub brakiem możliwości dokonywania rezerwacji boisk.
16. Szkoła zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu i odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne,
techniczne lub inne.
17. Bieżące kwestie sporne nieobjęte regulaminem rozstrzyga instruktor obiektu.
18. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 zastrzega sobie prawo interpretacji spornych uregulowań niniejszego
regulaminu.

Zasady korzystania z obiektu związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników
w związku z epidemią COVID-19
1.

Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zaleceń wynikającym z aktów powszechnie
obowiązującego prawa, odnoszących się do obostrzeń związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem
rozprzestrzenianiu się COVID-19, w szczególności:

a) zachowania obowiązujących norm w zakresie dystansu społecznego poza boiskiem sportowym;
b) stosowania osłony nosa i usta za pomocą maseczki na terenie obiektu za wyjątkiem osób prowadzących zajęcia
i uprawiających sport w czasie, gdy przebywają one na boisku sportowym;
c) dokonywania obowiązkowej dezynfekcji rąk po przybyciu na boisko, jak również po zakończeniu zajęć;
d) korzystania z własnego sprzętu sportowego i dokonywania jego dezynfekcji przed zajęciami i po zakończonych
zajęciach.
2.
3.
4.
5.
6.

W trakcie pandemii Covid-19 osobom korzystającym z obiektu wyłączona zostaje możliwość korzystania z szatni
i węzła sanitarnego (poza toaletą).
Niedopuszczalne jest organizowanie na obiekcie zawodów/turniejów oraz innych przedsięwzięć o podobnym
charakterze realizowanych w obszarze sportu powszechnego.
W czasie epidemii czas jednorazowej rezerwacji na obiekcie wynosi maksymalnie 90 minut.
Dla zapewnienia bezkontaktowej wymiany użytkowników między kolejnymi grupami następuje 15-minutowa
przerwa.
Zmiana lub wprowadzenie nowych obowiązków nie wymaga zmiany Regulaminu. O zmianie wyżej wskazanych
zasad, zarządca orlika poinformuje poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej
szkoły, www.sp3.zory.pl

