Regulamin korzystania z obiektów sportowo- rekreacyjnych
w Zespole Szkół im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w Woli Mieleckiej
I.

Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze wszystkich obiektów sportoworekreacyjnych znajdujących się na terenach Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej, tj.:
a. boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej do gry w piłkę ręczną, siatkówkę,
koszykówkę oraz tenisa ziemnego,
b. boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej,
c. dwutorowa szkolna bieżnia lekkoatletyczna o długości 80 metrów, zakończona skocznią
do skoku w dal,
d. rekreacyjne tereny zielone.
oraz sankcje za jego nieprzestrzeganie, a także sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania
z boiska.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a. regulaminie- rozumie się przez to „Regulamin korzystania z obiektów sportoworekreacyjnych przy Zespole Szkół im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w Woli
Mieleckiej”
b. szkole – rozumie się przez to Zespół Szkół im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej,
c. zarządcy – rozumie się przez to dyrektora Zespołu Szkół im. J. M. Ossolińskiego w Woli
Mieleckiej,
d. boisku – rozumie się przez to obiekty sportowe wymienione w pkt. 1a -1d
e. użytkowniku – rozumie się przez to osoby korzystające z boiska.
3. Boisko jest obiektem ogólnodostępnym zarządzanym przez szkołę, stanowiącym własność
Gminy Mielec.
4. Boisko jest obiektem monitorowanym.
5. Osoby znajdujące się na terenie boiska powinny obowiązkowo zapoznać się z Regulaminem
i bezwzględnie przestrzegać jego zapisów.
6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z boiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
7. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich użytkowników obiektów sportoworekreacyjnych wymienionych w pkt. 1a – 1d.

II.

Zasady korzystania z boiska.
Boisko jest obiektem przeznaczonym do realizowania zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych,
szkolnych, międzyszkolnych, środowiskowych, zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci,
młodzieży oraz społeczności lokalnej bez ograniczeń wiekowych.
W czasie zajęć lekcyjnych z boiska mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół w Woli
Mieleckiej lub osoby będące uczestnikami zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych
organizowanych przez Zespół Szkół w Woli Mieleckiej.
Zawody sportowe organizowane przez Zarządcę mają pierwszeństwo skorzystania z boiska
pomimo wcześniejszych rezerwacji przez grupy zorganizowane.
Wszystkie zajęcia na boisku mają charakter zorganizowany:
a. szkolne - zgodnie z planem zajęć,
b. pozostałe – zgłoszone pisemnie i ustalone z zarządcą w harmonogramie.
Boisko jest czynne:
a. w okresie kwiecień- październik od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 2000,
w soboty, niedziele i święta od 900 do 2000,
b. w dni powszednie, w godzinach od 800 do 1600, z obiektu korzystają uczniowie szkoły pod
opieką nauczycieli w ramach planowych zajęć szkolnych,
c. w miesiącach: lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z boiska,
d. w przypadku konieczności konserwacji zastrzega się możliwość wyłączenia boiska
z użytkowania.
Na terenie boiska obowiązuje zakaz:
1. Korzystania z boisk bez zgody opiekuna obiektu.
2. Przebywania i korzystania z boiska poza godzinami otwarcia.
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III.

3. Korzystania podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.
4. Używania butów piłkarskich na korkach, kolców.
5. Wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,
np. rowery, motorowery, motory, deskorolka, rolki itp.
6. Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska.
7. Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe.
8. Zaśmiecania, wnoszenia opakowań plastikowych, szklanych, metalowych.
9. Przeszkadzania w zajęciach lub grze.
10. Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych.
11. Zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników
12. Przebywania w stanie nietrzeźwym, palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych.
wszelkiego rodzaju środków odurzających.
13. Spożywania jedzenia i żucia gumy.
14. Wprowadzania zwierząt.
IV.
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Obowiązki prowadzących zajęcia.
Osoba zgłaszająca grupę jest odpowiedzialna za przestrzeganie regulaminu przez grupę.
Prowadzący zajęcia, osoby odpowiedzialne za grupę zobowiązani są do punktualnego
rozpoczynania i zakończenia zajęć zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
Prowadzący zajęcia, osoby odpowiedzialne za grupę, o których mowa w pkt. 1, zobowiązany
jest posiadać odpowiedni strój sportowy.
Na terenie boiska, zezwala się na korzystanie, jedynie z urządzeń będących na jego
wyposażeniu.
Prowadzący zajęcia, osoby odpowiedzialne za grupę zobowiązani są do sprawdzenia przed
każdymi zajęciami stanu technicznego obiektu i urządzeń oraz zgłosić ewentualne usterki do
Zarządcy.
Jeśli stan obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych nie odpowiada warunkom
bezpieczeństwa, prowadzący zajęcia, osoba odpowiedzialna za grupę nie może kontynuować
zajęć do momentu usunięcia usterki.
Obowiązki ćwiczących
W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby posiadający odpowiedni strój i obuwie
sportowe.
Zabronione jest posiadanie przy sobie podczas ćwiczeń: biżuterii, zegarków i innych
przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu.
Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje obuwie sportowe na płaskiej podeszwie lub
obuwie przeznaczone do sztucznej nawierzchni.
Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi, gumowymi lub
plastikowymi.
Na boisku obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.
Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na
terenie boiska i w jego bezpośrednim otoczeniu.

VI.

Bezpieczeństwo ćwiczących
1. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia lub osoba
odpowiedzialna za grupę.
2. Prowadzący zajęcia lub osoba odpowiedzialna za grupę zobowiązany jest do zapoznania
uczestników zajęć z Regulaminem
3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do informowania prowadzącego zajęcia lub opiekuna grupy
o wszelkich kontuzjach i urazach doznanych podczas zajęć.

VII.

Odpowiedzialność uczestników zajęć
1. Ćwiczący korzystający z boiska odpowiedzialni są za ład i porządek pozostawiony po zajęciach.
2. Za wszelkie uszkodzenia boiska – sprzętu, nawierzchni, urządzeń dokonanych umyślnie przez
użytkowników w czasie zajęć, odpowiedzialność finansową ponoszą uczestnicy zajęć
a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku

stwierdzenia braku właściwego nadzoru, odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia lub
osoba odpowiedzialna za grupę.
3. Za bezpieczeństwo korzystających z boiska podczas zajęć lub imprez odpowiada prowadzący
lub osoba odpowiedzialna za grupę.
VIII.

Zasady udostępniania boiska organizacjom lub osobom pozaszkolnym
1. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
2. Udostępnianie boiska w ramach zajęć otwartych odbywa się na podstawie pisemnego
zgłoszenia do Zarządcy.
3. Za ustalenie harmonogramu korzystania z boiska odpowiedzialny jest Zarządca.

IX.

Postanowienia końcowe
1. Wejście na teren boiska i korzystanie z niego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz wypadki powstałe podczas udostępniania
boiska w ramach zajęć otwartych.
3. Zarządca nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów oraz osób postronnych
przebywających na terenie boiska bez jego zgody.
4. Ćwiczący nieprzestrzegający postanowień niniejszego Regulaminu nie będą mogli korzystać
z boiska.
5. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania
karno – administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.
6. W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Zarządca.
7. Wykaz telefonów alarmowych:
Centrum Powiadamiania Ratunkowego -112
Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pożarna – 998
Policja - 997

