
                                                                     
                                                                                                                   

                                               R E G U L A M I N 
                       korzystania z obiektów sportowych 
            I. Postanowienia ogólne. 

     1. Obiekty sportowe stanowią własność Gminy Gryfino. 
          

2. W imieniu właściciela administratorem obiektów jest Ośrodek Sportu i  
    Rekreacji w Gryfinie ul. Sportowa 3. 
 

      3. Obiekty sportowe przeznaczone są do realizacji zadań gminy w zakresie 
                 krzewienia kultury fizycznej, turystyki i sportu.  
 
                  4. Prawo do korzystania z obiektów sportowych mają wszyscy mieszkańcy  
                      gminy. 
 
                  5. Grupy zorganizowane oraz osoby prywatne, mogą korzystać z obiektów po             
                      wcześniejszej rezerwacji u administratora i uzgodnieniu warunków. 
 
                  6. Zasady korzystania z obiektów sportowych przez kluby sportowe określa                                         
                      zarządzenie BMiG Gryfino nr 0151-15/07 z dn. 29.01.2007r. 
 
                  7. Za bezpieczeństwo osób podczas zorganizowanych form zajęć sportowo- 
                      rekreacyjnych, odpowiada osoba prowadząca te zajęcia. 
 
                  8. Z poszczególnych fragmentów boisk sportowych naleŜy korzystać zgodnie 
                      z ich przeznaczeniem.   
              
                  9. Korzystający z obiektów winni posiadać odpowiedni strój sportowy.   
 
                10. Osoby do lat 18 mogą korzystać z obiektów pod opieką osób pełnoletnich. 
 
                11. Korzystający z obiektów ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem 
                      sportu. 
 
                12. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektów, administrator nie ponosi Ŝadnej  
                      odpowiedzialności. 
 
                13. Korzystający z obiektów sportowych zobowiązani są do zachowania porządku, 
                      czystości, estetyki oraz kultury na terenie obiektów.                    
 
                14. KaŜdy uŜytkownik obiektów prowadzi własną, odrębną gospodarkę swoim 
                      sprzętem i materiałami uzupełniającymi, niezbędnymi do realizacji dyscyplin 
                      sportowych, którymi się zajmuje / siatki, piłki, bramki treningowe, słupki,  
                      zeskoki, płotki , itp. /. 
 
                15. Obiekty sportowe są czynne codziennie, w okresie letnim od 15 kwietnia do 30 
                      września w godz. od 7.00 do 22.00, w sezonie zimowym, od 7.00 do 20.00  
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 II.     Korzystanie z boisk sportowych. 
 
               1. Podczas korzystania z boisk obowiązują ogólnie przyjęte zasady rywalizacji 
                      sportowej. 
 
                  2. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są, do wpisywania się do rejestru 
                      uŜytkowników, który znajduje się w pomieszczeniu ochrony.                                                            
 
                  3. Na terenie boisk nie wolno palić papierosów. 
                                                               
                  4. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego obuwia 
                      sportowego. Na boisku trawiastym zakazuje się gry w „ korkach „. 
 
                  5. Boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej; moŜe być uŜywane do celów  
                      treningowych  i rozgrywek, w czasie nie dłuŜszym niŜ 10 godzin tygodniowo. 
                     Ograniczenie to jest konieczne dla utrzymania właściwej nawierzchni.  
                                                            
                  6. Administrator udostępnia boiska dla celów treningowych i rozgrywek ligowych, 
                      zgodnie z dostarczonym terminarzem. 
 
                  7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzygotowanie obiektu 
                      lub brak dostępu do obiektu, w przypadku niezgłoszenia terminu lub 
                      nieuzgodnionej z zarządzającym zmiany terminarza, oraz w razie bardzo  
                      trudnych warunków atmosferycznych / śnieg, mróz, długotrwałe opady/. 
 
                  8. Korzystanie ze sprzętu i urządzeń sportowych, odbywa się na odpowiedzialność   
                      uŜytkowników boiska, którzy są zobowiązani do stosowania urządzeń  
                      i sprzętu spełniającego warunki bezpieczeństwa. 
 
                  9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i stan  
                      techniczny sprzętu i urządzeń sportowych, nie będących jego własnością. 
 
               10. CięŜki sprzęt ruchomy np. bramki treningowe, słupki itp. powinien być 
                      bezwzględnie zawsze zamocowany do podłoŜa. Nie wolno go pozostawiać 
                      bez zamocowania, równieŜ po zajęciach. Zabrania się samowolnego 
                      przestawiania bramek. 
 
               11. UŜytkownicy boiska trawiastego zobowiązani są do wyrównania uszkodzeń 
                     w murawie boiska po treningach / grupa zawodników przechodzi szeroką  
                     ławą wzdłuŜ boiska i przydeptuje wyrwane fragmenty murawy /. 
 
               12. Boiska nie mogą być uŜywane w przypadku rozmiękłej nawierzchni 
                     spowodowanej deszczem lub śniegiem. 
 
               13. Boiska mogą być wyłączone z eksploatacji przez administratora, celem poddania 
                     ich zabiegom agrotechnicznym. 
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               14. Za stan boiska i jego wyposaŜenie w trakcie  korzystania, odpowiadają osoby 
                     korzystające.                                                                     
                                                                    
               15. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk i urządzeń sportowych, 
                     odpowiedzialność finansową ponosi osoba wynajmująca boisko lub korzystająca 
                     indywidualnie. 
 

III. Korzystanie z pomieszczeń i szatni. 
 
      1. Trener / instruktor / grupy zobowiązany jest na 15  minut przed rozpoczęciem 

                     zajęć treningowych, sprawdzić obecność zawodników.  
 
                 2. Pobrać klucze do szatni z recepcji. 
 
                 3. Podpisać w ksiąŜce pobranie kluczy, wpisać uwagi odnośnie stanu szatni, 
                     następnie wprowadzić grupę. 
 
                 4. Trener zobowiązany jest do dopilnowania zmiany obuwia. 
 
                 5. Po skończonym zajęciach przed wejściem do budynku, zawodnicy zobowiązani  
                     są do oczyszczenia obuwia sportowego z piachu, błota i trawy.  
                                                         
                 6. Zobowiązuje się trenerów do utrzymania porządku w szatniach, natryskach  
                      i WC. 
 
                 7. Harmonogram przydziału szatni dla poszczególnych grup, będzie odpowiedni 
                      do planu zajęć treningowych. 
 
                 8. Wszelkie szkody wynikające ze złego uŜytkowania szatni, ponosić będzie 
                      grupa. 
 

IV. Postanowienia końcowe. 
 
               1. Na terenie obiektów sportowych zabrania się: 

- spoŜywania alkoholu i palenia tytoniu, 
                      - wjazdu na boiska sportowe rowerami, motorowerami oraz innymi pojazdami 
                     mogącymi uszkodzić nawierzchnię, 

- wspinania się po konstrukcjach ogrodzenia oraz wyposaŜenia, 
- wprowadzania psów i innych zwierząt, 
 

               2. Korzystający z boisk i innych urządzeń sportowych, zobowiązani są do    
,                     przestrzegania powyŜszego regulaminu, a w szczególności poleceń 
                      pracowników OSiR-u lub ochrony dotyczących zachowania, porządku i 
                      czystości.   
 



                                      
                 3. Wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia naleŜy zgłaszać u administratora 
                     obiektów sportowych pod adresem Ośrodek Sportu i Rekreacji, 74-100   
                     Gryfino, ul. Sportowa 3, nr tel. 091 416 30 11, lub do pracowników  obsługi.                  
                                                                            
 
        DYREKTOR 
                 Tadeusz Samoń 


