Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/188/2013
Rady Gminy Leszno
z dnia 11 lutego 2013r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ
1. Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią jest obiektem, którego właścicielem jest
Gmina Leszno.
2. Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią zwane w dalszej części regulaminu
obiektem znajduje się w zarządzie Dyrektora Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego.
3. Osoby przebywające na terenie obiektu oraz zobowiązane są do zapoznania się z
niniejszym regulaminem oraz wniesienia opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.
4. Obiekt jest udostępniony: 1.09. - 30.06. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni
wolnych od nauki i zajęć zorganizowanych), w godzinach:
od 800 do 1500 na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Leszno;
od 1500 do 2100 na potrzeby sekcji sportowych lub mieszkańców Gminy Leszno.
w pozostałe dni roku w godzinach:
od 0800 do 2100 na potrzeby sekcji sportowych lub mieszkańców Gminy Leszno.
5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem na właściwe
boisko - obowiązuje obuwie sportowe bez lanych lub wkręcanych korków.
6. W celu wyeliminowania kolizji grających, korzystanie z obiektu odbywa się
wyłącznie w ramach ustalonego grafiku.
7. Boisko wielofunkcyjne przeznaczone jest do gry w:
Tenisa ziemnego
Badmintona
Piłkę koszykową
Piłkę siatkową
Piłkę ręczną
Gry i zabawy rekreacyjne
8. Ze względu na poliuretanową nawierzchnię boiska nie powinno się na nim grać w
piłkę nożną.
9. Zarządzający nie zapewnia osobom korzystającym z obiektu - poza godzinami, kiedy
obiekt jest ogólnodostępny - jakiejkolwiek ochrony i nadzoru osób ćwiczących,
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biorących udział w zajęciach i imprezach sportowych, jak i osób przebywających na
terenie obiektu w charakterze widzów. Wszelką odpowiedzialność ponoszą
organizatorzy zajęć, zawodów i innych imprez.
10. Zarządzający nie zapewnia zorganizowanych i chronionych szatni. Ewentualne
pozostawienie odzieży, obuwia, sprzętu sportowego itp. następuje na ryzyko i
odpowiedzialność osób korzystających z obiektu.
11. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
przebywania poza godzinami, w których jest otwarty,
wnoszenia i spożywania napojów
odurzających,

alkoholowych i

innych środków

przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych
środków,
używania gumy do żucia,
używania jakichkolwiek źródeł ognia np. palenia papierosów,
wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
wprowadzania zwierząt,
wchodzenia na elementy konstrukcji,
instalowania na nawierzchni jakichkolwiek urządzeń typu: podium, podłogi
taneczne,
wjazdu na nawierzchnię boiska rowerów i innych pojazdów mechanicznych,
malowania linii farbami lub znakowania plastrami.
12. Organizatorzy, względnie osoby korzystające z obiektu zobowiązani są do pokrycia w
pełnej wysokości wszelkich szkód spowodowanych w udostępnionym im mieniu.
13. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu lub nie stosujące się do
zaleceń obsługi i służb porządkowych mogą być usunięte z terenu obiektu bez prawa
do zwrotu wniesionej opłaty.
14. Zarządzający nie odpowiada za ewentualne niepożądane skutki dla zdrowia oraz
wypadki spowodowane w wyniku nieprzestrzegania regulaminu lub poleceń personelu
obsługi.
15. Zarządzający ma prawo wynająć boisko w celach komercyjnych zgodnie z
obowiązującym cennikiem.
16. Odpłatność za korzystanie z obiektu wnoszona jest w Zespole SportowoRekreacyjnym.
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ mgr Barbara Koza
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