
                                                                                                             Załącznik Nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                      do Uchwały  Nr  LI/334/10                                                                                                        
                                                                                                      Rady  Gminy Sławno 
                                                                                                      z  dnia  29  października 2010r. 

                                                                                 

REGULAMIN PORZĄDKOWY  

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH  

MOJE BOISKO – ORLIK 2012  

W MIEJSCOWOŚCI SZADKOWICE, GMINA SŁAWNO  

Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych  

„Orlik 2012”, zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego 

regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z 

obiektu i jego trwałości.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1.  Zespół  boisk sportowych  „ ORLIK 2012” wraz z budynkiem sanitarno-

szatniowym służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla  

rozwoju sportu  dziecięcego i młodzieżowego. Jest to obiekt użyteczności 

publicznej  przeznaczony dla społeczności lokalnej. 

2. Zarządcą obiektu, zwanym dalej Zarządcą jest Gmina Sławno,  

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno. 

3. Zajęcia na obiekcie  organizuje animator  sportu.  

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU: 

1. Obiekt jest ogólnodostępny. 

2. Korzystanie z obiektu jest  bezpłatne. 

3. Obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z ustalonym harmonogramem  

stanowiącym załącznik do regulaminu. 

4. Obiekt  czynny jest przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej 

pory roku odrębnie. 

5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu jeżeli: 

1) z wnioskiem do  animatora wystąpi określona imiennie grupa licząca 

co najmniej 10  osób 

2) nie częściej niż raz w miesiącu   

3) na czas nie dłuższy niż 1,5 h.  

6. Dopuszcza się wyłącznie obuwie  sportowe o miękkiej, czystej  

i płaskiej podeszwie.   



7. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby 

pełnoletniej. 

      8. Na  terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:  

 używania butów piłkarskich posiadających korki, wysokie obcasy oraz 

kolce, 

  wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego  

z przeznaczeniem boisk, na przykład. rower, motorower, deskorolka, 

rolki,  itp. 

 niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

 niszczenia trawy wokół ogrodzenia i parkowania rowerów,  

 wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

  palenia tytoniu i spożywania alkoholu,  zażywania  środków  

odurzających lub innych podobnie działających substancji,  

  zaśmiecania, 

  przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

  zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

 wprowadzania zwierząt. 

     9. Podstawowe obowiązki użytkownika: 

           - przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, 

     - stosowanie się do poleceń animatora , 

     - korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,   

     - dokonanie wpisu w księdze użytkowników, 

     - przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

     - niezwłoczne informowanie  o wszelkich uszkodzeniach  na obiekcie.           

SANKCJE  I ODPOWIEDZIALNOŚĆ : 

Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania         

niniejszego regulaminu. 

1. Zarządca odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie 

użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu,  

a w szczególności: 

-złamali  którykolwiek z obowiązujących zakazów, 

-pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych                                            

obowiązków użytkownika, 

- posiadają nieodpowiednie obuwie.         

2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za mienie użytkowników 

pozostawione w szatni.  



3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty  

i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników. 

4. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub 

jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub 

wymiany. 

5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne  

i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego 

stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu 

przyjmuje Wójt  Gminy Sławno . 

 


