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REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO –
ORLIK 2012”
w Augustowie ul. Tytoniowa 1
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem ORLIKA jest Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60.
2.

Zarządzającym ORLIKIEM jest Centrum Sporu i Rekreacji w Augustowie, ul.
Sucharskiego 15, tel. 87 643 6758, e-mail: info@basenaugustow.pl,
www.basenaugustow.pl

3. Zespół boisk sportowych „ORLIK 2012” zwany dalej Orlikiem jest obiektem
użyteczności publicznej i służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla
rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego.
4. „Zespół boisk sportowych ORLIK 2012” składa się z:


boiska do piłki nożnej – pole gry 62m x 30m,



boiska wielofunkcyjnego – pole gry 50m x 30m



szatni, zaplecza sanitarnego i pomieszczenia administracyjnego.

5. ORLIK jest obiektem ogólnodostępnym, a korzystanie z niego jest bezpłatne.
6. Orlik jest czynny codziennie w godzinach:


od poniedziałku do piątku – 1600 - 2000



w sobotę i niedzielę – 1000-1400

7. Do gry w tenisa udostępnia się boisko wielofunkcyjne od października do maja pod
warunkiem niekorzystania z boiska przez innych uczestników zajęć.
8. Zarządzający dopuszcza możliwość udostępnienia Orlika grupom zorganizowanym w
innych godzinach niż określone w pkt 6. Wymaga to jednak odrębnego porozumienia.
9. Zarządzający zastrzega sobie prawo zmiany godzin funkcjonowania obiektu oraz
anulowania rezerwacji w sytuacji odbywania się imprez i zawodów sportowych, prac
konserwatorskich oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych (zalegający
śnieg, niska temperatura).

Informacja o w/w zmianach będzie przekazana za pośrednictwem strony internetowej
www.basenaugustow.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń ORLIKA.
10. Rezerwacji boisk można dokonać bezpośrednio u animatorów w godzinach
funkcjonowania ORLIKA lub w siedzibie zarządzającego.
11. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z ORLIKA, zwanych dalej użytkownikami,
czuwają animatorzy sportu, którzy upoważnieni są do wydawania użytkownikom
odpowiednich poleceń.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z ORLIKA
1. Wejście na obiekty ORLIKA jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości
niniejszego regulaminu.
2. Z ORLIKA korzystać mogą wszyscy chętni z następującymi zastrzeżeniami:
a) osoby indywidualne mogą korzystać z boisk w każdym czasie, jeżeli na boiskach
nie odbywają się aktualnie zorganizowane zajęcia sportowe,
b) dzieci do lat 6, mogą korzystać z boisk wyłącznie pod opieką pełnoletnich
opiekunów,
c) grupy zorganizowane muszą wcześniej uzgodnić termin wejścia na ORLIK z
animatorem lub zarządzającym obiektem.
3. Osoby i grupy zorganizowane korzystające z ORLIKA zobowiązane są do wpisywania
się w rejestrze użytkowników, prowadzonej przez animatorów.
4. Koniecznym warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju oraz
obuwia sportowego o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie. Nie dopuszcza się
używania korków i kolców.
5. Wszystkie zajęcia sportowe odbywające się na ORLIKU koordynują animatorzy.
6. W przypadku korzystania z ORLIKA przez grupy zorganizowane, odpowiedzialność
za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponoszą opiekunowie grup.
7. Jednorazowo z zajęć na ORLIKU może korzystać nie więcej niż 40 osób.
8. Z szatni oraz pomieszczeń sanitarnych ORLIKA mogą korzystać wyłącznie uczestnicy
zajęć.

III. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Każdy użytkownik ORLIKA zobowiązany jest do:
a) przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu,
b) korzystania z wszystkich obiektów i urządzeń sportowych zgodnie z ich
przeznaczeniem,
c) przestrzegania porządku, czystości i zasad estetyki na terenie całego obiektu i w
jego bezpośrednim otoczeniu,
d) stosowania się do poleceń i nakazów zarządzającego oraz animatorów.
2. Na wszystkich obiektach ORLIKA obowiązują przyjęte powszechnie normy współżycia
społecznego, a w rywalizacji sportowej zasada „ fair play”.
3. Każdy użytkownik jest zobowiązany natychmiast powiadomić animatora o wszelkich
zauważonych uszkodzeniach urządzeń sportowych, kontuzjach osób przebywających
na obiekcie oraz o innych zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo
użytkowników.

IV. ZAKAZY DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW ORLIKA
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz korzystania z boisk zgodnie z
ich przeznaczeniem zabrania się:
a) spożywania alkoholu, środków odurzających i innych, podobnie działających
substancji,
b) palenia papierosów,
c) zakłócania porządku i przeszkadzania osobom korzystającym z boisk,
d) używania wulgarnych słów i okrzyków,
e) wspinania na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, wykonanych z kruchego,
pękającego lub twardego materiału
g) jazdy na rowerze, motorowerze, deskorolkach, rolkach oraz innym sprzęcie
mogącym niszczyć nawierzchnie boisk i terenów zielonych,
i) pozostawiania śmieci, a w szczególności puszek metalowych i butelek plastikowych
po napojach, papierów, opakowań itp.
2. Na teren obiektów ORLIKA obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
V. SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Animatorzy mają obowiązek odmówić wstępu na obiekty sportowe osobom, które nie
zgadzają się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Animatorzy mają obowiązek nakazać opuszczenie ORLIKA użytkownikom, którzy nie
przestrzegają niniejszego regulaminu.
3. Animatorzy i zarządzający ORLIKIEM nie ponoszą odpowiedzialności za:
a) straty materialne oraz kontuzje użytkowników, które wynikły z braku stosowania
się do postanowień niniejszego regulaminu,
b) przedmioty, dokumenty i inne wartości, stanowiące własność użytkowników.
4. Użytkownik, który w wyniku niewłaściwego korzystania z boisk, urządzeń sportowych,
zaplecza sanitarnego, szatni lub wypożyczonego sprzętu sportowego doprowadził
do zniszczenia lub uszkodzenia mienia ORLIKA, zobowiązany jest do pokrycia
wszystkich kosztów związanych z naprawą bądź wymianą.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga animator.
2. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu należy kierować na
piśmie do sekretariatu Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. Sucharskiego 15
od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

