
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH 

„Moje boisko - ORLIK 2012” 

1. Kompleks sportowy „ORLIK 2012” jest własnością Gminy Miasta Brodnicy. 

2. Administratorem a zarazem Zarządcą Orlika jest Zespół  Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Brodnicy  tj. działający w jego 

imieniu Dyrektor Zespołu.  

3. Przedstawicielem Administratora i Zarządcy na Orliku jest Animator. 

4. Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

6. Teren boisk objęty jest ciągłym monitoringiem wizyjnym. 

7. Kompleks czynny jest w następujących godzinach: 

7.1 Od poniedziałku do piątku 

a) od godz. 8.00 do 16.00 - pierwszeństwo korzystania z boisk mają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. 700-lecia Brodnicy; 

b) od godz. 16.00 do 21.00 - obiekt dostępny dla wszystkich chętnych, z zastrzeżeniem pierwszeństwa:  

 pierwszej kolejności - dla grup niezrzeszonych dzieci i młodzieży ( grupy animatorów Orlika); 

 w drugiej kolejności - dla grup  dzieci i młodzieży z miejskich szkół brodnickich; 

 w trzeciej kolejności - dla grup zorganizowanych w miejskich organizacjach szkolnych i pozaszkolnych ( np. 

SKS); 

 w czwartej kolejności - dla grup dzieci zrzeszonych w klubach sportowych (uwzględniając zasady równego 

podziału); 

 w piątej kolejności - dla osób dorosłych (zakłady pracy, grupy nieformalne) 

7.2 W sobotę  

a) od godz. 11.00 - 14.00 dla wszystkich chętnych  z zastrzeżeniem pierwszeństwa: 

 w pierwszej kolejności - dla grup rodzinnych; 

 w drugiej kolejności – dla studentów, młodzieży uczącej się i pracującej, 

 w trzeciej kolejności – dla imprez sportowych, turniejów ( po wcześniejszym, co najmniej 2 tygodniowym, 

uzgodnieniu terminu z Animatorem). 

7.3 W niedzielę - kompleks zamknięty 

8. W lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram zajęć. 

9. Nad prawidłowym korzystaniem z obiektu czuwa Animator - koordynator zajęć, prowadzący rejestr użytkowników oraz 

koordynujący zajęcia sportowe na obiekcie. 

10. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o możliwości korzystania z obiektu decyduje Animator 

11. Z pomieszczeń socjalnych (szatni, toalet) mogą korzystać wyłącznie osoby biorące udział w zajęciach sportowych na 

obiekcie Orlik. 

12. W przypadku grup zorganizowanych, każda grupa korzystająca z obiektu, zobowiązana jest do wyznaczenia osoby 



odpowiedzialnej za wpis do rejestru wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

13. Osoba odpowiedzialna - w klubach sportowych (trener), w grupach nieformalnych i zakładach pracy (wyznaczona osoba) 

-  odpowiadają za  bezpieczeństwo korzystających z boisk oraz zachowanie osób postronnych (rodziców, obserwatorów, 

kibiców). 

14. Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie w czasie przeznaczonym do ogólnego korzystania, odbywa się wyłącznie 

za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, (druk zgody dostępny u Animatora).  

15. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego - zmiennego z 

płaską podeszwą. 

16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z przeznaczeniem zabrania się: 

a) przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających, 

b) wnoszenie na teren obiektu alkoholu, środków odurzających,  

c) wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb, pojemników pod 

ciśnieniem, opakowań szklanych i metalowych, 

d) używania butów piłkarskich i kolców -  (dozwolone jest obuwie na płaskiej podeszwie lub buty do sztucznych 

nawierzchni tzw. turfy) 

e) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, (np. rower, motorower, desko 

rolka, rolki itp.), 

f) niszczenie urządzeń sportowych i płyty boiska, 

g) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

h) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, 

i) zaśmiecania, 

j) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

k) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów, 

l) wprowadzania i wnoszenia zwierząt, 

m) korzystania z boisk bez zgody Animatora. 

17. Rozstrzygnięcia dotyczącego zgodnego z postanowieniem pkt.12 i pkt. 13 korzystania z boisk podejmuje Animator, który 

w zależności od sytuacji może: 

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, 

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

c) nakazać opuszczenie terenu boisk, 

d) zakazać dalszych wstępów na kompleks boisk. 

18. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. 

19. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu (bramki, piłko-chwyty, ogrodzenie obiektu), a także zniszczenie, 

uszkodzenie lub zgubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości 

szkody lub przedmiotu. Uszkodzony, zniszczony lub zgubiony przedmiot – wyposażenie,  podlega odkupieniu lub 



naprawieniu w terminie 7 dni od dnia zdarzenia.  

20. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na obiekcie, w tym spowodowane 

nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za mienie pozostawione na terenie obiektu. 

21. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.  

a) Kaucja za klucz od szatni wynosi 50 zł , klucz pobiera osoba odpowiedzialna  ujęta w pkt.13 (kaucja jest całkowicie 

zwrotna po oddaniu klucza) . 

22. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów ppoż. i bhp oraz stosowania się do 

poleceń Animatora. 

23. W przypadkach nagłych nieuregulowanych niniejszym  regulaminem informacje przekazywane są przez Animatora, w 

formie ogłoszeń na tablicy informacyjnej Orlika. 

24. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a 

w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego. 

25. Numery alarmowe: 

Policja - 997 | Straż Pożarna - 998 | Pogotowie Ratunkowe - 999 | tel. ratunkowy - 112 

26. W sprawie rezerwacji boiska prosimy o kontakt z Animatorem  na tydzień przed otwarciem obiektu , podczas dyżurów 

na obiekcie lub telefonicznie - 507 871 314  w godzinach od 16:00 – 18:00 (ORLIK czynny od 1 marca do 30 listopada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


