Regulamin korzystania z obiektu: Boisko wielofunkcyjne i urządzenia
fitness w ramach projektu: „Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości
Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness”
1. Wielofunkcyjne boisko i urządzenia fitness oraz teren do nich przyległy, zwane dalej
obiektem, są administrowane przez Dyrektora szkoły.
2. Uznaje się że osoby przebywające na terenie Obiektu zapoznały się z postanowieniami
niniejszego regulaminu i zobowiązały się do przestrzegania jego postanowień
3. Obiekt jest ogólnodostępny, pierwszeństwo korzystania z obiektu w godzinach
prowadzenia zajęć lekcyjnych, posiadają uczniowie szkoły.
4. Obiekt jest wykorzystywany do niekomercyjnych działań związanych z
upowszechnianiem działań sportowych i rekreacyjnych.
5. Podczas zajęć szkolnych oraz zajęć grup zorganizowanych nauczyciele, trenerzy lub
instruktorzy prowadzący zajęcia ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo
użytkowników i mają obowiązek zapoznania podopiecznych z niniejszym
regulaminem.
6. Osoby nie będące uczniami szkoły korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.
7. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach: 22.00 - 6.00.
8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
9. Za bezpieczeństwo uczestników w ramach imprez organizowanych na terenie obiektu
odpowiada jej organizator.
10. Na terenie obiektu zabrania się:
a) niszczenia, zanieczyszczenia lub używania w sposób niezgodny
z przeznaczeniem obiektu lub jakiegokolwiek jego elementu, urządzeń na jego
terenie a w szczególności sprzętu sportowego
b) palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek,
c) używania wulgaryzmów,
d) przebywania na terenie boiska osobom pod wpływem alkoholu lub pod
działaniem innych środków odurzających,
e) użytkowania boiska szkolnego oraz urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem
lub w sposób niebezpieczny dla siebie i innych użytkowników,
f) wprowadzania zwierząt,
g) niszczenia urządzeń oraz zaśmiecania terenu,
h) wstępu na teren poza wyznaczonymi godzinami
i) wjazdu wszelkim pojazdów bez zgody administratora,
11. Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu ponoszą odpowiedzialność
materialną i prawną za wyrządzone szkody,
12. Stan techniczny urządzeń oraz sprzętu winien być sprawdzony przed każdymi
zajęciami,
13. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu
będą usuwane z obiektu
14. Za zaistniałe wypadki wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu
administrator nie ponosi odpowiedzialności
15. Uwagi i skargi dotyczące obiektu należy zgłaszać administratorowi.
Telefony alarmowe:
Straż Miejska – 986
Straż Pożarna – 998
Policja – 997

Pogotowie ratunkowe – 999
Telefon alarmowy z telefonów komórkowych – 112

