REGULAMIN BOISKA SPORTOWEGO
1. Boisko sportowe jest obiektem OKR ATOL Sp. z o.o. w Oleśnicy, usytuowane przy
ul. Kochanowskiego 2.
2. Boisko sportowe jest obiektem ze sztuczną nawierzchnią, przystosowanym do uprawiania
dyscyplin sportu: piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki koszykowej.
3. Za wynajem boiska sportowego pobiera się opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. Osoby wynajmujące boisko sportowe korzystają z własnego sprzętu sportowego.
5. Osoby korzystające z boiska sportowego zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym
regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów oraz do bezwzględnego
podporządkowania się poleceniom kierownictwa OKR ATOL Sp. z o.o. w Oleśnicy
lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
6. Z boiska sportowego nie mogą korzystać osoby, których stan wskazuje na spożycie
alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających.
7. Osobom przebywającym na boisku sportowym kategorycznie zabrania się:
1) wnoszenia napoi alkoholowych i środków odurzających oraz ich spożywania;
2) palenia tytoniu;
3) wnosić i używać sprzętu nie przeznaczonego do uprawiania sportu;
4) wprowadzania psów i innych zwierząt.
8. Osoby korzystające z boiska sportowego zobowiązane są do:
1) założenia obuwia sportowego przystosowanego do gry na boisku ze sztuczną
nawierzchnią;
2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych
znajdujących się na wyposażeniu boiska;
3) utrzymaniu czystości i porządku na terenie boiska, szatni oraz w pomieszczeniach
sanitarnych;
4) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć;
5) przestrzegania regulaminu boiska sportowego.
9. Za bezpieczeństwo osób przebywających na boisku odpowiedzialność ponosi osoba, która
wynajęła boisko.
10. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i wyposażenia
przed przystąpieniem do zajęć oraz zobowiązany jest do zapoznania swoich
podopiecznych z regulaminem i zasadami korzystania z obiektu.
11. Wszelkiego rodzaju awarie i usterki powstałe na boisku sportowym należy zgłosić
pracownikowi odpowiedzialnemu za funkcjonowanie obiektu.
12. Zajęcia grup szkolnych korzystających z boiska sportowego mogą odbywać się jedynie
w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na teren boiska sportowego
winno odbywać się za jego zgodą.
13. Dostęp do wszystkich urządzeń sportowych możliwy jest jedynie za zgodą i pod opieką
prowadzącego zajęcia lub osób, którym powierzono mienie pozostające na wyposażeniu
boiska sportowego.
14. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu boiska sportowego
ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody (lub taką odpowiedzialność
ponoszą ich prawni opiekunowie).
15. OKR ATOL Sp. z o.o. może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia
uchybień – zakazać korzystania z boiska sportowego.
16. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi
lub osobie odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć.
17. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do OKR ATOL SP. z o.o.
w Oleśnicy.
Regulamin został zatwierdzony Zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2015 r.
Prezesa OKR „ATOL” Sp. z o.o.
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