REGIJLAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
MOJE BoIsKo - oRLIK 2012
obowiązujący od 01.09.2020 r.

1. Boisko stanowi własnośćGminy Żarów, a jego administratorem jest Gminne Centrum Kultury i Sporru w Zarowie.
2. Boiska są czynne w następujących terminach:

Boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

poniedziałek - piątek godz. 16:00 -20:45
sobota, niedziela godz. 16:00 - 18:00
święta- zamknięte
administrator może zamknąć obiekt w innym terminie o czym poinformuje na stronie intemetowej
www.centlum.zarow.pl oraz na ogrodzeniu boiska Orlik
3. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
4. W sytuacji niekórzystnych warunków atmosferycznych administrator może zabronić korzystania z obiektu,
5. Zajęcia 5portor" odbywające się w terminach określonych w pkt. 2 koordynuje pełniący dyżur gospodarz obiektu.
6. osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do Ęestru użytkowników prowadzonego przez
gospodarza obiektu, gospodarz dokonuje rezerwacji boisk.
7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
B. Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z obiektu:
. zachowanie dystansu społecznego,
. weryfikacja uczestników (zgłoszenie do gospodarza osób wchodzących na obiekt),
. gospodari dezynfekuje urządzenia po każdym wynajmie, wynajmujący dezynfekuje własne urządzenia po kżdych
zajęciach
. dezynfekcja przez gospodarza szatni i węzła sanitarnego po każdej grupie
. obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
. korzystanie z osobistego sprzętu treningowego
. zakazuje się przechowywania własnego sprzętu na terenie obiektu
. maksymalnallośćosób ćwiczących w jednym czasie wynosi 250 osób, limit ten nie odnosi się do osób obsługujących
zawody
. udosiępnia się 50% miejsc przewidzianych dla publiczności. Zasady zajmowania miejsc na obiektach sportowych: a)
co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie b) w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy
zachowaniu odległości1,,5 m. Zasady nie dotyczą widza, który uczestniczy w wydarzeniach: a) z dzieckiem poniŻej 13
roku życia b) z oŚobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawnoŚci, osobą z
orzecz-eniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą która ze względu na stan zdrowia nie moŻe poruszaĆ się
samodzielnie, cJ zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Na terenie obiektów
sportowych widz musi: a) zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na ich
tórenie, b) zachować 1,5 m odległościod innego widza - w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc
9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z
zastrzeżeniem (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu
halowego).
t0. w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania
się:

używania butów piłkarskich na metalowych korkach oraz kolców
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe oraz wieszania się na urządzeniach sportowych
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków odurzająrych, żucia gumy
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku
j) wprowadzania zwierząt
k) korzystania z boisk bez zgody gospodarza obiektu.
11. Administrator nie odpowiada zarzeczy pozostawione na terenie obiektu przez uŻytkowników.
12. pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Zarowie mogą kontrolować wszystkie zajęcia, w razie uchYbień
zakazać dalszego korzystania z boiska.
13. każdy uczestnik korzystający z obiektu zna i akceptuje niniejszy regulamin
1a. osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi technicznej i słuŻb
porządkowych mogą być usuwane z terenu boiska.
15. Ni"rastosowanie się do niniejszego regulaminu będzie rozparywłrne w drodze postępowania karno
a)
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