
                           REGULAMIN PORZ¥DKOWY
KORZYSTANIA ZE STADIONU SPORTOWEGO 

”ORZE£”

PAMIÊTAJ!  - Nie zaœmiecaj i nie niszcz obiektu,

                    - Doceñ pracê, jak¹ administrator obiektu w jego utrzymanie

 

"Bêdziesz szanowany, jeœli bêdziesz szanowa³ innych" 

1. Administratorem  stadionu  sportowego  jest Zb¹szyñskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji tel. 68 38 68 050.
2. Stadion czynny jest przez ca³y tydzieñ w godzinach ustalonych dla ka¿dej pory roku odrêbnie. 
3. Administrator zastrzega sobie prawo do odwo³ania zajêæ ze wzglêdu na z³e warunki atmosferyczne, techniczne lub inne. 
4. Wejœcie na stadion dla grup jest mo¿liwe po uprzedniej rezerwacji w biurze ZCSTiR - Hala „Zb¹szynianka”.
5. Stadion dostêpny jest:
    a) dla klubów i organizacji sportowych dzia³aj¹cych na terenie Gminy,
    b) dla szkó³ z terenu Gminy  Zb¹szyñ w okresie roku szkolnego: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-15.00 
        po wczeœniejszym  uzgodnieniu z ZCSTiR,  æwicz¹cy korzystaj¹ z boiska na odpowiedzialnoœæ nauczyciela 
        – opiekuna grupy,
    c) dla wszystkich chêtnych: dzieci, m³odzie¿y i doros³ych w grupach zorganizowanych po uprzednim uzgodnieniu 
        z  ZCSTiR. 
6. Przed ka¿dymi zajêciami prowadz¹cy zajêcia ma obowi¹zek sprawdziæ stan udostêpnionych urz¹dzeñ.
7. Korzystaj¹cy zobowi¹zany jest do zg³aszania ka¿dego zauwa¿onego uszkodzenia stadionu lub urz¹dzeñ.
8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego 
    (na boisku pi³karskim dopuszcza siê obuwie z ma³ymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego). 
9. Podstawowe obowi¹zki u¿ytkownika:
    a) przestrzeganie postanowieñ niniejszego regulaminu,
    b) stosowanie siê do poleceñ gospodarza obiektu, trenera, instruktora,
    c) korzystanie z obiektu i jego urz¹dzeñ zgodnie z ich przeznaczeniem, 
    d) przestrzeganie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
    e) niezw³oczne informowanie trenera lub osób odpowiedzialnych za grupy o wszelkich uszkodzeniach urz¹dzeñ, 
        kontuzjach i innych zdarzeniach mog¹cych mieæ wp³yw na bezpieczeñstwo u¿ytkowników.
10. W celu zapewnienia bezpieczeñstwa u¿ytkownikom oraz korzystania ze stadionu zgodnie z przeznaczeniem zabrania siê: 
      a) u¿ywania butów pi³karskich na wysokich i metalowych korkach,
      b) wchodzenie w obuwiu lekkoatletycznym typu kolce na nawierzchniê boiska pi³karskiego,
      c) wprowadzania i u¿ytkowania sprzêtu innego ni¿ zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rowery motorowery, 
          deskorolki, rolki itp.,
      d) niszczenia urz¹dzeñ sportowych i nawierzchni stadion, 
      e) wchodzenia na ogrodzenie i urz¹dzenia sportowe,
      f) palenia tytoniu, spo¿ywania alkoholu,  ³uskania s³onecznika,
      g) zaœmiecania, wnoszenia opakowañ szklanych i metalowych,
      h) przeszkadzania w zajêciach lub grze,
      i) zak³ócania porz¹dku i u¿ywania s³ów wulgarnych, 
      j) wprowadzania zwierz¹t,
      k) korzystania z boisk bez zgody ZCSTiR. 
11. Rozstrzygniêcia dotycz¹ce zgodnego z postanowieniami pkt. 9 -10 korzystania ze stadionu podejmuje ZCSTiR, 
      które w zale¿noœci od sytuacji mo¿e: 
      a) nakazaæ zmianê obuwia sportowego i stroju,
      b) zwróciæ uwagê na niew³aœciwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 
      c) nakazaæ opuszczenie terenu stadionu,
      d) zakazaæ dalszych wstêpów na stadion.
12. W uzasadnionych przypadkach  gospodarz obiektu, trener lub  instruktor mo¿e wezwaæ s³u¿by mundurowe.
13. Zarz¹dca nie ponosi odpowiedzialnoœci za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowi¹ce w³asnoœæ u¿ytkowników.
14. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialnoœci za wypadki powsta³e w trakcie korzystania z obiektu. 
      U¿ytkownicy korzystaj¹ z boiska na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ i odpowiadaj¹ materialnie za wyrz¹dzone szkody 
      w 100% wartoœci zniszczeñ. Prowadz¹cy zajêcia (nauczyciel, trener, instruktor) jest zobowi¹zany powiadomiæ 
      administratora o ka¿dym zaistnia³ym wypadku lub kontuzji æwicz¹cego.
15. Korzystaj¹cy z obiektu s¹ zobowi¹zani do bezwzglêdnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppo¿. i bhp.
16. Niezastosowanie siê do niniejszego regulaminu rozpatrywane bêdzie w drodze postêpowania karno-administracyjnego, 
      a w szczególnych wypadkach w drodze postêpowania karnego.

18. W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor ZCSTiR.
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Oznaczenia wejœæ:
Wejœcie A dla kibiców 

Wejœcie B wy³¹cznie dla zawodników i sêdziów
Wejœcie C ewakuacyjne 

Wejœcie D sektor dla kibiców goœci

17. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z wyra¿eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 
       przez ZCSTiR w celach organizacyjnych i promocyjnych zwi¹zanych z wykorzystywaniem obowi¹zków statutowych, 
        zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.


