REGULAMIN
BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
ul. Rolnicza 435
(aktualizacja 28.02.2019 r.)
1. Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Dziekanowi Polskim ul. Rolnicza 435 , zwane dalej Obiektem, administrowane jest w imieniu Gminy Łomianki przez
Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach, z siedzibą przy ul. Staszica 2, zwany dalej Zarządzającym, którego reprezentuje Dyrektor Obiektu.
2. Zajęcia odbywające się na terenie Obiektu są ogólnodostępne i nieodpłatne.
3. Przebywanie na terenie Obiektu równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
4. W roku szkolnym Obiekt otwarty jest:
poniedziałek – piątek - 08.00 – 16.00 – dzieci ze Szkoły Podstawowej ( lekcje w-f ), 16.00 – 21.00 – wejścia indywidualne oraz grupy zorganizowane
sobota – niedziela – 12.00 – 20.00 – możliwe rezerwacje wyłącznie przez Kluby Sportowe z terenu Gminy Łomianki.
5. Grupy posiadające rezerwację lub korzystające z Obiektu zobowiązane są do wyznaczenia osoby pełnoletniej odpowiedzialnej za grupę. Osoba ta odpowiada za ład i
porządek w rejonie przebywania danej grupy.
6. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy,) jest zobowiązany powiadomić obsługę obiektu o każdym zaistniałym wypadku
lub kontuzji ćwiczącego.
7. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego zmiennego z płaską podeszwą, dopuszcza się buty piłkarskie
z krótkimi korkami z tworzywa sztucznego oraz dokumentu ze zdjęciem.
8. Na terenie boisk mogą przebywać tylko uczestnicy zajęć oraz osoby związane z ich organizacją.
9. Korzystanie z Obiektu porządkuje harmonogram zajęć,
10. W trakcie roku szkolnego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00 Obiekt zarezerwowany jest dla uczniów szkoły Podstawowej.
11. W trakcie roku szkolnego od godz. 16.00 obiekt przeznaczony jest dla grup zorganizowanych zgodnie z ustalonym harmonogramem, oraz osób indywidualnych.
12. W sobotę oraz niedziele rezerwacji boiska mogą dokonać wyłącznie Kluby Sportowe z terenu Gminy Łomianki na oficjalne mecze rozgrywane pod patronatem
MZPN.
13. Rezerwacji boiska można dokonywać u Pana Patryka Gaca telefonicznie 503 902 483, mail: p.gac@icds.pl.
14. W przypadku dużego obłożenia Obiektu Zarządzający może ograniczyć czas rezerwacji boiska dla jednej grupy do 60 minut.
15. Zajęcia organizowane i współorganizowane przez Zarządzającego Obiektem wspólnie z klubami i stowarzyszeniami sportowymi dla młodzieży uczącej się traktowane
są priorytetowo.
16.Obiekt przy Szkole Podstawowej w Dziekanowi Polskim, ul. Rolnicza 435 nie posiada szatni oraz zaplecza sanitarnego.
17.Korzystający odpowiada materialnie za uszkodzenia dokonane z jego winy,
18.Obsługa Obiektu ma prawo sprawdzania tożsamości Korzystającego i zdeponowania dokumentu tożsamości w czasie użytkowania Obiektu.
19. Obiekt, obok swej zasadniczej funkcji ogólnodostępnych boisk i urządzeń sportowych może być miejscem przeprowadzania treningów, festynów rekreacyjnych
i imprez o charakterze zamkniętym nieodpłatnym.
20. Poza wyznaczonymi godzinami Obiekt jest zamknięty i przebywanie na jego terenie stanowi wykroczenie określone przepisami Kodeksu Wykroczeń.
21. Zarządzający w uzasadnionych sytuacjach ma prawo zamknąć Obiekt, bądź ograniczyć jego dostępność.
22. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby, które stosują się do ustaleń zawartych w niniejszym regulaminie oraz korzystają z urządzeń zgodnie z ich
przeznaczeniem.
23. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

24. Obsługa Obiektu ma prawo wezwać do natychmiastowego opuszczenia Obiektu wszystkie osoby niestosujące się do regulaminu i zasad społecznego współżycia.
Dalsze przebywanie na terenie Obiektu osób wezwanych do jego opuszczenia stanowi wykroczenie wobec przepisów Kodeksu Wykroczeń.
25. Zarządzający Obiektem nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich.
26. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną
odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeń.
27. Na terenie Obiektu znajdują się:
wejścia/wyjścia ewakuacyjne, brama wjazdowa, boisko ze sztuczną trawą do piłki nożnej, boisko do koszykówki lub siatkówki, ciągi piesze, tereny
zielone, oświetlenie boisk i ciągów pieszych,
28. Na terenie Obiektu obowiązują zakazy:
• palenia tytoniu,
• spożywania napojów alkoholowych,
• przebywania osób nietrzeźwych i będących pod wpływem środków odurzających,
• wprowadzania zwierząt,
• jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach, itp,
• rozpalania ognisk i grillowania.
29. Wjazd na teren Ośrodka pojazdów z napędem spalinowym jest niedozwolony z wyjątkiem pojazdów służbowych na czas wykonywania czynności.
30. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. bhp, porządku publicznego a w szczególności zastosowania
się do uwag obsługi obiektu.
31. Osoby naruszające porządek publiczny i przepisy niniejszego regulaminu oraz zasady użytkowania urządzeń i sprzętu będą narażone na interwencje, poniosą
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody i podlegać będą karze określonej w artykule 54 Kodeksu Wykroczeń*.
32. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.
33. Prawo interpretowania zapisów niniejszego regulaminu zastrzeżone jest dla Zarządzającego.
34. Administrator zastrzega sobie zmiany w w/w regulaminie.
*Kodeksu Wykroczeń art. 54 – Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega
karze grzywny do 500 złotych.
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