
 

REGULAMIN 

Korzystania z boisk sportowych Orlik 2012 w Nowym Mieście Lubawskim 

 

„Zespół boisk sportowych ORLIK 2012” służy do celów wypoczynkowych, 

rekreacyjnych  oraz dla rozwoju sportu dziecięcego,  młodzieżowego i osób dorosłych. 

Jest to obiekt użyteczności publicznej przeznaczony dla społeczności lokalnej.  

„Zespół boisk sportowych ORLIK 2012” składa się z:  

· boiska do piłki nożnej – pole gry 30 m x 62 m,  

· boiska wielofunkcyjnego – pole gry 19,1 m x 32,1 m przeznaczonego do piłki siatkowej,  

piłki koszykowej, piłki ręcznej, tenisa oraz badmintona.  

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Zespół Szkół Podstawowej i 

Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim . 

2. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku  

odrębnie (ramowe godziny otwarcia obiektu: 8:00 - 22:00). Harmonogram ustala  

ANIMATOR  sportu w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 2.  

3. Boiska dostępne są:  

a) dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim w okresie  

roku szkolnego: poniedziałek – piątek: godz. 8.00 – 16.00. Dzieci szkolne korzystają z 

boisk w obecności nauczyciela;  

b) dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych oraz grup zorganizowanych: 

poniedziałek -  piątek: godz. 16.00 – 22.00; 

 sobota: godz. 11.00 – 21.00    

 niedziela: godz. 12.00 – 20.00    

4. Kluby sportowe działające na terenie Nowego Miasta Lubawskiego  mogą korzystać z 

obiektów  sportowych do celów treningowych uzgodnieniu terminów z Dyrektorem 

Zespołu Szkół Nr 2. 

5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

6. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 



7. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru 

użytkowników  – Dziennik Zajęć,  prowadzonego przez ANIMATORA  sportu.  

8. W sytuacjach szczególnych możliwa jest zmiana harmonogramu lub odwołania zajęć, 

po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych, z co najmniej 2 dniowym 

wyprzedzeniem.  

9. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych ANIMATOR sportu może 

zabronić  korzystania z obiektu.  

10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i  

obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 14 a. 

11. Korzystający mogą wypożyczać sprzęt  sportowy znajdujący się na wyposażeniu  

kompleksu boiska za zgodą ANIMATORA sportu.  

12. Sprzęt sportowy wydaje i odbiera ANIMATOR  sportu. 

13. Korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia  

urządzeń lub sprzętu sportowego instruktorowi sportu.  

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z 

ich przeznaczeniem zabrania się:  

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;  

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,  

np.: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;  

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;  

d) wchodzenie na ogrodzenie i urządzenia sportowe;  

e) palenia tytoniu, spożywania  alkoholu;  

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;  

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze;  

h) zakłócania porządku oraz używania słów wulgarnych;  

i) wprowadzania zwierząt;  

j) korzystania z boisk bez zgody ANIMATORA  sportu;  

k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.  

15. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z  postanowieniami pkt. 14 korzystania z boisk  



podejmuje ANIMATOR  sportu, 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.  

16. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają 

materialne za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

17. Korzystający zobowiązani są powiadomić ANIMATORA   sportu o każdym 

zaistniałym wypadku.  

18. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania 

regulaminu. 

19. Za rzeczy pozostawione w szatni i na boiskach administrator obiektu nie ponosi  

odpowiedzialności.  

20. Ustala się dni, w których kompleks  „Orlik 2012” będzie nieczynny:  

a) 1 listopada;  

b) Wigilia; pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia;  

c) Nowy Rok;  

d) Wielka Sobota;  

e) Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych;  

f) Inne dni zarządzone przez administratora obiektu.  

21. Niezastosowanie do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze 

postępowania karno-administracyjnego (art. 51 § 1 i 2 KW), a w szczególnych 

wypadkach w drodze postępowania karnego (z art.193KK),  i osoby te podlegać będą 

zakazowi wstępu na boisko. 

 

                                                                            Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej 

                                                                                                       Zbigniew Domżalski 

                                                                                                    


