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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenie 44/2021  

Dyrektora Szkoły Podstawowej  
im. M. Kopernika w Lubawie 

 z 23.12.2021r. 
 
 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO 
„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” 

przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012”, 
zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz 
pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości. 
 
2. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, bieżnię z odskocznią 
do skoku w dal, pokój animatora oraz zaplecze sanitarno-szatniowe. 
 
3. Administratorem obiektu jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie, 14-260 
Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 7, tel. 896452326. Obiektem zarządza dyrektor szkoły- zwany dalej 
zarządcą. 
 
4. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu, jest animator. 
 
5. 1) Animator organizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne, czuwa nad bezpieczeństwem osób 
korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania 
użytkownikom odpowiednich poleceń. 
 
2) Animator w zależności od sytuacji może: 
a)nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju; 
b)zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z Regulaminem zachowanie; 
c)nakazać opuszczenie boiska sportowego, zaplecza sanitarno-szatniowego, kompleksu sportowego; 
d)wezwać pogotowie, policję, inne służby; 
e)w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu zakazać 
korzystania z obiektu. W takim przypadku o korzystaniu z kompleksu decyduje tylko i wyłącznie 
animator. 
 
6. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. 
Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki 
na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu. 
 

 
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU 

 
§ 2.1. Ogólne zasady korzystania z obiektu: 
1) obiekt jest dostępny: 
a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie 
- od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:30 
b) boiska są dostępne dla wszystkich chętnych: 
- od poniedziałku do piątku w godz. 15:30 – 20:45 
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- sobota, organizowanie zawodów sportowych i innych imprez, w tym szkolnych dla grup 
zorganizowanych, zgodnie ze zgłoszeniami; 
- niedziela – zamknięte. 
Szczegółowy czas pracy obiektu rokrocznie określa Harmonogram, który stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu; 
2) korzystanie z obiektu jest bezpłatne; 
3) przed wejściem na boiska należy obowiązkowo zapoznać się z niniejszym Regulaminem; 
a) przed korzystaniem z obiektu należy zgłosić się do animatora; 
b) osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników boisk; 
4) dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej; 
5) wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz dopuszcza się 
wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie tj. obuwie halowe 
lub turf (na boisko trawiaste); 
6) zajęcia na obiekcie organizuje animator; 
8) prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, 
z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt animatorowi lub 
zarządcy. Korzystający  ma obowiązek zgłosić prowadzącemu zajęcia/animatorowi każdy wypadek, 
kontuzję, skaleczenie niezwłocznie po zdarzeniu. 
9) dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu jeżeli z wnioskiem do animatora wystąpi 
określona imiennie grupa liczącą co najmniej 10 osób. Rezerwacji można dokonywać osobiście lub 
tel. pod numerem tel. 896452326 wew. 32-w godzinach pracy animatora; 
10) osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z zaplecza sanitarno-szatniowego w porozumieniu z 
animatorem; 
11) administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie kompleksu 
sportowego. 
 
2. Zasady korzystania z toalet i szatni: 
a)    dla osób indywidualnych udostępniona jest toaleta; 
b)   szatnie wraz z toaletami znajdujące się na obiekcie są dostępne tylko dla uczniów Szkoły 
Podstawowej im. M. Kopernika w Lubawie oraz użytkowników grup zorganizowanych; 
c)    korzystający z toalet i szatni zobowiązani są do przestrzegania porządku i dbania o czystość; 
d)   po wejściu do szatni uczestnicy zajęć zobowiązani są sprawdzić stan faktyczny szatni i zgłosić 
wszelkie usterki animatorowi lub zarządcy; 
e)    korzystający z toalet i szatni będą pociągani do odpowiedzialności za wyrządzone szkody; 
g)    za rzeczy pozostawione w toaletach i szatni nie odpowiada administrator. 
 
3. Podstawowe obowiązki użytkownika: 
1) przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu; 
2) stosowanie się do poleceń animatora; 
3) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem; 
4) dokonanie wpisu w księdze użytkowników; 
5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego; 
6) niezwłoczne informowanie animatora o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach 
i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników; 
7) po zajęciach obowiązkowo należy opuścić teren kompleksu/szkoły. 
 
4. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz: 
1) palenia papierosów, spożywania alkoholu lub innych podobnie działających 
substancji odurzających; 
2) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe; 
3) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, bieżni, np. 
rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.; 
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4) niszczenia urządzeń sportowych, innych (np. kosze na śmieci), płyt boisk oraz bieżni; 
5) zaśmiecania (np. guma do żucia), wnoszenia opakowań szklanych i metalowych; 
6) przeszkadzania w zajęciach lub grach; 
7) wprowadzania zwierząt; 
8) przebywania na terenie osobom niepełnoletnim bez opieki; 
9) używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi oraz kolców; 
10) przebywania na obiekcie w stanie nietrzeźwym; 
11) niszczenia mienia szkoły poza kompleksem sportowym; 
12) korzystania z kompleksu bez zgody zarządcy. 
 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 3. 1. Korzystanie z obiektu wymaga przestrzegania ogólnych obostrzeń wprowadzanych przez 
jednostki nadrzędne wprowadzane stosownymi regulacjami prawnymi, w szczególności MZ, GIS w 
przypadkach ogłaszania zagrożeń epidemicznych i innych.  
 
2. Poza planowanymi zajęciami wymienionymi w  § 2.1. 1) a:  
1) zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu; 
2) użytkownicy kompleksu korzystają z nich na własną odpowiedzialność i ponoszą odpowiedzialność 
za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 
3) zarządca obiektu może zmienić Harmonogram korzystania z obiektu oraz odwołać planowane 
zajęcia; 
 
§ 4. 1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu i stosowania 
się do poleceń zarządcy. 
 
2. W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy Regulamin może zostać wydany zakaz 
wstępu na obiekt. 
 
3. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można zgłaszać do zarządcy. 
 
§ 5. Wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje zarządca obiektu. 
 
 
 

                                                                                              Zarządca  obiektu: M. Kowalczyk 
                                                                       


