
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH 

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”, 

sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne 

dla bezpiecznego korzystania obiektu i jego trwałości.                                                   

2. Administratorem boiska jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mikluszowicach.  

3. Przedstawicielem administratora na terenie obiektu jest instruktor sportu/animator. 

4. Instruktor sportu czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, 

zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony  jest do wydawania 

użytkownikom odpowiednich poleceń.  

5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo 

podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu.  

6. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz 

zaplecze sanitarno-szatniowe. 

 

II. HARMONOGRAM UDOSTĘPNIENIA OBIEKTU DO UŻYTKU 

 

1. Boiska czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 22:00 w tym 

planowe zajęcia szkolne dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Mikluszowicach w roku szkolnym odbywają się od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8.00 – 16:00. 

2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje 

instruktor sportu.  

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU  

 

1. Korzystanie z boiska jest płatne dla grup zorganizowanych , które rezerwują 

określone godziny wejścia (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Drwini nr XXXI/249/17 z 

dnia 26 stycznia 2017 roku.), według określonych w uchwale zasad. 

2. Obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem.  

3. Rezerwacji dokonać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 

4. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z 

animatorem sportu. 

5. Przed  korzystaniem z obiektu należy zgłosić się do animatora.  

6. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. 

7. Korzystanie z obiektu przez pozostałe osoby niepełnoletnie, w czasie przeznaczonym 

do ogólnego korzystania odbywa się wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów 

prawnych i na ich odpowiedzialność. 



IV. REZERWACJA 

 

1. Telefoniczna pod numerem 12 2817  123 (w dni robocze w godzinach 8.00-14.00) lub 

bezpośrednio u animatora w godzinach otwarcia obiektów. 

2. Rezerwacji dokonuje osoba pełnoletnia zgodnie z formularzem dostępnym na stronie 

www.mikluszowice.pl w zakładce „orlik”. 

3. Podczas wejścia na obiekt, rezerwujący musi poinformować animatora o liczbie osób 

wchodzących na obiekt. 

4. W przypadku zajęcia zbyt wielu terminów, animator obiektów ma prawo odmówić 

niektórych terminów rezerwacji. 

 

V. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA  

 

1. Bezwzględne przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Stosowanie się do poleceń animatora.  

3. Korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.  

4. Ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego 

bezpośrednim otoczeniu.  

5. Dokonywanie wpisu w „Rejestrze użytkowników” prowadzonego przez animatora. 

6. Podstawowym warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego 

stroju i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi 

korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).  

  

VI. NA TERENIE OBIEKTU OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ:  

 

1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach,  

2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, 

np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.  

3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,  

4. wchodzenia na urządzenia sportowe i ogrodzenie,  

5. palenia tytoniu, pożywania alkoholu, żucia gumy, wnoszenia jedzenia, materiałów  

i przedmiotów niebezpiecznych (butelek, puszek),  

6. przeszkadzania w zajęciach lub grze,  

7. zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,  

8. wprowadzania zwierząt,  

9. korzystania z boisk bez zgody animatora,  

10. przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia. 

 

VII. SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

 

1. Animator odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, 

którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:      

- złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,     

http://www.mikluszowice.pl/


- pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków 

użytkownika, 

- posiadają nieodpowiednie obuwie  

2. W uzasadnionych przypadkach animator może wezwać służby mundurowe,  

w szczególności Policję  

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na 

zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień 

niniejszego regulaminu.  

4. Administrator boiska nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne 

rzeczy stanowiące własność użytkowników.  

5. Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego 

wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.  

6. Administrator może zawiesić możliwość korzystania z obiektów sportowych zgodnie  

z instrukcją użytkowania (między innymi w przypadku niekorzystnych warunków 

atmosferycznych). 

7. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie  

z przeznaczeniem. 

8. Osoby korzystające z boisk „Orlik” ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

i ubezpieczenie NNW we własnym zakresie. 

9. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje 

Administrator boiska w godzinach urzędowania. 

 

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wszelkie decyzje nie ujęte w Regulaminie podejmuje administrator obiektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEKS DO REGULAMINU Z DNIA 12 czerwca 2020 roku WYNIKAJĄCY  
Z WPROWADZENIA STANU PANDEMII COVID-19 

Korzystanie z obiektów sportowych ORLIK o charakterze otwartym możliwe jest jedynie po 
spełnieniu następujących warunków: 

1. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne 
po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem ORAZ STOSUJĄCE SIĘ 
DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH WYTYCZNYCH USTALONYCH PRZEZ 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz 
wszelkich zmian prawnych w tym zakresie; 

2. Grupy zorganizowane oraz użytkownicy indywidualni zobowiązani są do 
przestrzegania Procedur bezpieczeństwa regulujących funkcjonowanie boiska 
ORLIK przy zachowaniu reżimu sanitarnego w okresie pandemii, zagrożenia 
chorobą COVID-19, o których mowa w pkt. 1. 

3. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe 
odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny 
sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających; 

4. Osoby korzystające z obiektu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc  
i opuszczając obiekt; 

5. Korzystać z kompleksu boisk mogą osoby aktywnie uczestniczące w grach, 
zabawach, i innych formach o charakterze sportowym, rekreacyjnym, 
zdrowotnym. 

6. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do podania swoich personaliów 
animatorowi sportu celem odnotowania pobytu w dzienniku pracy animatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Mikluszowicach e-mail pspmikluszowice@poczta.fm telefon 12 
2817123 reprezentowana przez Dyrektora. 

2. Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan/ prawo kontaktu  
z nim za pomocą adresu e-mail skarbnik.audyt@onet.pl 

3. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) 
w celu rezerwacji oraz korzystania z obiektu sportowego - ORLIK. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie 
czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty 
przetwarzające). 

5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka dotyczących narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest dobrowolne jednakże 
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rezerwacji oraz korzystania  
z obiektu. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 
podlegać profilowaniu. 

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, 
a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 
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