REGULAMIN
BOISKO ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ
1. CZEŚĆ OGÓLNA
a) Boisko administrowane jest przez Ośrodek Sportu i Rozwoju w Ustce.
b) Boisko czynne jest:
• poniedziałek – piątek od 8:00 – do zmierzchu,
• sobota – niedziela od 11:00 – do zmierzchu
c) Przed wejściem na boisko korzystający zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym
regulaminem.
d) Osoby znajdujące się na terenie boiska zobowiązane są do podporządkowania się
przepisom regulaminu oraz zaleceniom administratora boiska.
e) Na terenie boiska jak i w jego sąsiedztwie obowiązuje zakaz:
• palenia papierosów
• wprowadzania psów i innych zwierząt
• spożywania napojów alkoholowych
• narkotyków i innych środków odurzających
• zaśmiecania płyty boiska i spożywania jedzenia itp.
• przebywania na obiekcie w stanie nietrzeźwym
• poruszania się na motocyklach, motorowerach, rowerach, rolkach,
deskorolkach i innym podobnym sprzęcie
• przeszkadzania grupom zorganizowanym,
• zakłócania porządku i używania wulgarnych słów, niszczenia i dewastacji,
• rozpalania ognisk itp.
• korzystania z boiska poza godzinami jego otwarcia,
• zachowań stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników
korzystających z obiektu
f) Zabrania się wnoszenia na teren boiska piłkarskiego materiałów i przedmiotów
niebezpiecznych, takich jak: butelki, puszki, kubki itp. wykonanych z kruchego,
pękającego lub twardego materiału.
g) Korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz specjalistyczne obuwie
sportowe typu Turfy lub Multilanki przeznaczonego do gry na sztucznej trawie.
h) Nie wolno grać:
• w obuwiu piłkarskim z kołkami wkręcanymi plastikowymi lub metalowymi
• w obuwiu typu lanki z wkrętami, tzw. Miksy
i) Na obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP.

2. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA
a) Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka Nr 0050.SOKS.7.2018.
b) W oparciu o niniejszy Regulamin.
c) Z boiska piłkarskiego nieodpłatnie mogą korzystać:
• usteckie kluby sportowe i organizacje pozarządowe działające non profit
• szkoły, dzieci, młodzież i dorośli z terenu Miasta Ustka

•

d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)

w zorganizowanych grupach szkoleniowych pod opieką trenera, nauczyciela
lub innej osoby uprawnione
Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w biurze OSiR w Ustce ul.
Grunwaldzka 35 lub w oparciu o grafik planowanych zajęć.
Na boisku mogą przebywać jednocześnie 2 drużyny piłki nożnej (mecz) lub innej
pokrewnej dyscypliny sportowej, jednak drużyna nie może liczyć więcej osób niż
wskazują przepisy gry w danej dyscyplinie.
Grupy zorganizowane korzystające z boiska odbywają zajęcia według ustalonego
rozkładu zajęć. W zajęciach może wziąć udział nie więcej niż 30 osób.
Zajęcia grupowe z udziałem dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko i wyłącznie
pod opieką uprawnionego nauczyciela, trenera -instruktora zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami i wymogami.
Osoby prowadzące zajęcia, odpowiedzialne są za bezpieczeństwo ćwiczących,
właściwą organizację zajęć i dyscyplinę ćwiczących oraz pozostawienie porządku po
przeprowadzonych zajęciach.
Prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego
przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku zauważenia usterek, należy ten fakt zgłosić
obsłudze obiektu.
Podmioty, instytucje, osoby indywidualne na zasadach komercyjnych korzystają z
boiska odpłatnie wg cennika ustalonego przez Ośrodek Sportu i Rozwoju w Ustce.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o boisko i wszystkie znajdujące się na
terenie obiektu urządzenia.
b) Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
c) Materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody ponosi użytkownik.
d) Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje powstałe w
trakcie trwania zajęć.
e) Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za garderobę jak i przedmioty
pozostawione w szatni lub bez opieki.
f) Za bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas imprez sportowych z udziałem
publiczności odpowiada organizator imprezy sportowej zgodnie z odrębnymi
przepisami.
g) Za niewłaściwe zachowanie oraz rażące naruszanie regulaminu, korzystający może
zostać natychmiast usunięty z obiektu.
h) Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu proszę kierować pod adresem
Ośrodek Sportu i Rozwoju w Ustce ul. Grunwaldzka 35 , 76-270 Ustka, nr tel. 59 814
55 86, e-mail: osir@um.ustka.pl
i) Przy dużych opadach deszczu i śniegu boisko będzie wyłączone z użytkowania.
j) Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 stycznia 2019 r.
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