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REGULAMIN PORZĄDKOWY  

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH 

„ORLIK-ZAWADA” PRZY ZESPOLE EDUKACYJNYM NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE 

OBOWIĄZUJE OD 16 KWIETNIA  2021R. DO ODWOŁANIA 

Osoba korzystająca z boisk zobowiązana jest do zapoznania się                                           
z regulaminem oraz do jego przestrzegania.  

1. Boiska są czynne w następujących terminach: 
 
poniedziałek 16.00 - 20.30 

wtorek 16.00 - 20.30 

środa 16.00 - 20.30 

czwartek 16.00 - 20.30 

piątek 16.00 - 20.30 

sobota 13.30 - 18.00 

niedziela NIECZYNNE 

 

2. Zajęcia sportowe odbywają się w terminie określonym w pkt. 1 i koordynuje je 
pełniący dyżur Animator. 

3. W sytuacji złych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje Animator. 
4. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 
5. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem. 
6. Na terenie kompleksu sportowego wydziela się do dyspozycji użytkowników 

następujące boiska: do piłki nożnej, do piłki koszykowej oraz do piłki plażowej. 
7. Obowiązujący limit uczestników na całym obiekcie sportowym to 25 osób plus 

osoby prowadzące zajęcia. Limit nie dotyczy osób niezbędnych do obsługi Orlika. 
8. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, 

wchodząc i opuszczając obiekt .  
9. Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób 

uprawiających sport, osoby prowadzącej zajęcia/animatora oraz pracowników 
Zespołu). 

10. Podczas korzystania z boisk i pozostałej części obiektu obowiązuje zachowanie 
bezpiecznego dystansu. 

11. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z węzła sanitarnego WC 
dostępnego na obiekcie. Obowiązuje zakaz korzystania z szatni i pryszniców.  

12. Zaleca się, aby w miarę możliwości – ćwiczący korzystali z własnego sprzętu 
sportowego, np. piłki. 

13. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 
sportowego z zastrzeżeniem pkt. 16a i  16b. 

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 
przeznaczeniem: 
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a) na boisku piłkarskim dopuszcza się używania butów piłkarskich typu halówki 
lub szutrowych. Zabrania się korzystania z obuwia typu „lanka” i „wkręty”. 

b) na boisku do koszykówki dopuszcza się używanie tylko obuwia z płaską 
podeszwą. 

15. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:  
a) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających 

substancji, 
b) palenia substancji tytoniowych i pochodnych tytoniu, e-papierosów, 
c) przebywania w stanie nietrzeźwym, 
d) wprowadzania zwierząt, 
e) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych 

użytkowników, 
f) przeszkadzania w zajęciach lub grze, zakłócania porządku i używania 

wulgaryzmów, 
g) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym 

spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk, 
h) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
i) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
j) niszczenia trawy wokół ogrodzenia, 
k)  przebywania na terenie obiektu po zmroku osobom poniżej 15 roku życia, 
l)  przebywania i korzystania z kompleksu boisk po godzinach pracy lub   jego 

zamknięciu z przyczyn niezależnych od Zarządcy boisk. 
16. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu,                       

a w szczególności do zaleceń Animatora. 
17. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu, lub jego 

wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy albo wymiany                                 
w terminie bez zbędnej zwłoki. 

18. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu 
wynikłe  z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień 
niniejszego regulaminu lub wynikające ze złego stanu zdrowia użytkowników. 

19. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy 
stanowiące własność użytkowników. 

20.  Animator, powołując się na powyższy regulamin, może: 
- nakazać zmianę obuwia sportowego,                                                                                                  
- zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie,                                                                                           
- nakazać opuścić obiekt,                                                                                                                           
- wezwać policję. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje 
Zarządca w godzinach urzędowania.  

Sekretariat ZE nr 8 w Zielonej Górze:  tel. 68 3211268 (pn. - pt./godz. 7.30 – 15.00) 


