
                                                                              

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych                                                  
Moje boisko „Orlik 2012” w Woli przy ul. Pszczy ńskiej 9  

 

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji                   
w Miedźnej z/s w Woli, zwany dalej GOSiR. 

2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane  oraz osoby indywidualne                      
po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. 

3. Boiska są czynne w następujących terminach i godzinach: 
a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów z Gminy Miedźna 

poniedziałek – piątek                godz. 800 – 1600  
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych: 

poniedziałek – piątek               godz. 1600 – 2200  

sobota                                      godz.  900 – 2200  
niedziela                                   godz.  900 – 2200  
 

4. Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w pkt. 3”a” ustala dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli. 
  

5. Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w pkt.3”b” koordynuje 
pracownik GOSiR. 

 
6. GOSiR ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć w  przypadku organizacji  

imprez sportowych, informując  zainteresowanych z tygodniowym  wyprzedzeniem. 
 

7. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do dziennika rejestru 
użytkowników   i okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem pracownikowi GOSiR. 

 
8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego 

(na boisku piłkarskim dopuszcza się buty piłkarskie z krótkimi korkami z tworzywa 
sztucznego). 

 
9. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 
   

10. Sprzęt sportowy (słupki i siatki do piłki siatkowej i tenisa ziemnego)  wydaje pracownik GOSiR. 
Korzystający po skończonych zajęciach zobowiązany jest zdać pobrany sprzęt pracownikowi 
GOSiR. 

 
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 

przeznaczeniem zabrania się: 
a) używania butów piłkarskich na wysokich plastikowych i metalowych korkach oraz kolców, 



b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boisk, np. 
rower, motorower, deskorolka, rolki itp. 

c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych 
przedmiotów niebezpiecznych, 

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
e) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 
f) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, 
g) wprowadzania zwierząt,   
h) korzystania z boisk bez zgody pracownika GOSiR. 

 
12. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na obiekcie w czasie planowanych zajęć 

szkolnych ponosi nauczyciel, zajęć pozalekcyjnych trener, instruktor, animator sportu itp. 
 
13. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie w obecności i pod nadzorem 

osób dorosłych (rodzic, trener, nauczyciel). Opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej 
grupy, za którą był odpowiedzialny. 

   
14. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych 

urządzeń oraz sprzętu sportowego.   
 

15. Prowadzący zajęcia sportowo – rekreacyjne (nauczyciel, trener, opiekun) jest zobowiązany 
powiadomić pracownika GOSiR o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.. 

 
16. W czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje 

pracownik GOSiR. 
 

17. W czasie wakacji letnich i ferii zimowych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z 
obiektu. 

   
18. Rozstrzygnięcia dotyczące postępowania przez korzystających zgodnego z wytycznymi w pkt. 

11  podejmuje pracownik GOSiR,  który w zależności od sytuacji może: 
- nakazać zmianę obuwia sportowego, 
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie z 
obiektu, 
- nakazać opuszczenie terenu boisk. 

 
19.Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego 

regulaminu. 
 
 

                                                                        Zatwierdził 
Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

                                                                             w Miedźnej z/s w Woli 
 

 
 
 

 


