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Szanowni Mieszkańcy.
Informuję, że od wczoraj jest czynny nasz Orlik na sezon 2018.
Poniżej regulamin i prośba o jego przestrzeganie.
Marcin Żurek
Boiska w miesiącach marzec - listopad są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
14.30 – 20.00 oraz weekendy.
W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu. W tych
miesiącach obiekt otwarty będzie codziennie w godzinach 9.00 – 12.00 i 14.30 - 21.00
Zarządcą obiektu jest Zakład Sportu, Kultury i Turystyki.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian godzin pracy boiska oraz odwołania zajęć ze
względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.
Zajęcia koordynuje pełniący dyżur i opiekun boiska.
Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość rezerwacji terminu, rezerwacji można
dokonywać na bieżąco na dany dzień po uzgodnieniu z opiekunem.
Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
Warunkiem korzystania jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia
sportowego z zastrzeżeniem pkt. 10 ( na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi
korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się:
używania butów piłkarskich na wysokich metalowych korkach i kolcach;
wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np.
rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;

wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;
zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
wprowadzania zwierząt;
korzystania z boisk bez zgody opiekuna boiska;
Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postępowaniami pkt.9 korzystania z boisk
podejmuje opiekun boiska, który w zależności od sytuacji może:
nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
zwrócić uwagę na niewłaściwie, niezgodne z regulaminem zachowanie;
nakazać opuszczenie terenu boisk.
Zakład Sportu, Kultury i Turystyki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w
trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i
odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w
szczególności do słuchania poleceń opiekuna boiska.
Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania boiska „Orlik” prosimy zgłaszać zarządcy pod nr
tel. (58) 686 86 01
Zatwierdzono przez dyrektora Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki

