Załącznik do umowy o administrowanie
z dnia 02.01.2013r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO
„MOJE BOISKO ORLIK 2012” W BABICACH

1. Kompleks sportowy „ORLIK 2012” jest własnością Gminy Babice, oddaną
w administrowanie Parafialnemu Klubowi Sportowemu Arka Babice.
2. Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego
Regulaminu, którego znajomość jest obowiązkiem każdego korzystającego
z kompleksu sportowego.
3. Korzystanie z boisk jest bezpłatne, a obiekt jest ogólnodostępny.
4. Z obiektu sportowego pierwszeństwo korzystania mają:
- placówki oświatowe z terenu Gminy Babice oraz świetlice i inne
stowarzyszenia działające na terenie Gminy Babice – na potrzeby prowadzenia
zajęć z dziećmi i młodzieżą,
- zorganizowane grupy sportowe dzieci i młodzieży będących mieszkańcami
Gminy Babice - w obecności przedstawiciela Administratora obiektu
lub animatora sportowego zatrudnionego na obiekcie,
- w razie gdy podmioty wskazane w pkt. 4 tiret 1 - 2 nie zgłoszą chęci
skorzystania z obiektu we wszystkich terminach w danym dniu, Administrator
może udostępnić boiska innym podmiotom na warunkach określonych
w umowie, zgodnie z niniejszym Regulaminem,
- kluby sportowe, stowarzyszenia i grupy spoza terenu Gminy Babice mogą
korzystać z obiektu w poniedziałki i soboty w godzinach wyznaczonych
przez administratora oraz podanych do publicznej wiadomości.
5. Osoby małoletnie do lat 15 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką
dorosłych.
6. Kompleks czynny jest w następujących terminach:
a. Styczeń, Luty, Grudzień
Pon: 14 - 17 (obiekt dostępny dla grup spoza terenu Gminy Babice pod warunkiem
braku zainteresowania tym terminem mieszkańców Gminy Babice);
Wt- Pt: 16 - 20 obiekt dostępny wyłącznie dla mieszkańców z terenu Gminy Babice;
Sob: 14 - 17 (obiekt dostępny dla grup spoza terenu Gminy Babice pod warunkiem
braku zainteresowania tym terminem mieszkańców Gminy Babice);
Niedziela: nieczynne.
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b. Marzec, Listopad
Pon: 15 - 19 (obiekt dostępny dla grup spoza terenu Gminy Babice pod warunkiem
braku zainteresowania tym terminem mieszkańców Gminy Babice);
Wt- Pt: 16 - 21 obiekt dostępny wyłącznie dla grup z terenu Gminy Babice;
Sob: 14 - 17 (obiekt dostępny dla grup spoza terenu Gminy Babice pod warunkiem
braku zainteresowania tym terminem mieszkańców Gminy Babice);
Niedziela: obiekt czynny w I niedzielę miesiąca w godz. 14 – 17.
c. Kwiecień, Maj, Czerwiec, Wrzesień, Październik
Pon: 16 - 20 (obiekt dostępny dla grup spoza terenu Gminy Babice pod warunkiem
braku zainteresowania tym terminem mieszkańców Gminy Babice);
Wt- Pt: 16 - 21 obiekt dostępny wyłącznie dla grup z terenu Gminy Babice;
Sob:
14 - 17 (obiekt dostępny dla grup spoza terenu Gminy Babice pod warunkiem
braku zainteresowania tym terminem mieszkańców Gminy Babice);
Niedziela: obiekt czynny w I i III niedzielę miesiąca w godz. 14 – 17.
d. Lipiec, Sierpień
Pon: 10 - 12 i 15 - 20 (obiekt dostępny dla grup spoza terenu Gminy Babice pod
warunkiem braku zainteresowania tym terminem mieszkańców Gminy Babice);
Wt- Pt: 10 - 12 i 15 - 21 obiekt dostępny wyłącznie dla grup z terenu Gminy Babice;
Sob: 10 - 12 i 14 - 18 (obiekt dostępny dla grup spoza terenu Gminy Babice pod
warunkiem braku zainteresowania tym terminem mieszkańców Gminy Babice);
Niedziela: obiekt czynny I, II, III niedzielę miesiąca w godz. 14 – 17.
- z obiektu można korzystać w innych terminach po wcześniejszym zgłoszeniu
Administratorowi lub animatorowi sportowemu,
- terminy zajęć i imprez ustala Administrator wraz z animatorem sportowym
zatrudnionym na obiekcie w grafiku, sporządzanym co miesiąc i podawanym
do publicznej wiadomości.
- w celu skorzystania z obiektu należy zgłosić się do Administratora lub animatora
sportowego, który wyznaczy termin i okres udostępnienia boisk, kierując
się kolejnością, ustaloną w pkt. 4. Administrator lub animator sportowy zobowiązany
jest uwzględnić życzenie zgłaszającego się co do terminu i okresu udostępnienia
boisk, o ile zgodnie z grafikiem w chwili dokonania zgłoszenia dany termin
jest wolny.
7. Do obowiązków animatora sportowego, zgodnie z wymogami Projektu
„Animator – Moje boisko Orlik 2012” należeć będzie w szczególności:
- organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie,
- zrealizowanie minimum 80 godzin zajęć w każdym miesiącu, co będzie stanowić
minimum 50% ogólnej liczny godzin przeprowadzonych na obiekcie zajęć,
- prowadzenie dokumentacji przebiegu zajęć odpowiednimi zapisami w Dzienniku
zajęć,
- pozostały zakres obowiązków animatora na obiekcie ustala Administrator.
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8. Nad prawidłowym korzystaniem z obiektu czuwa Administrator i animator sportowy.
9. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o możliwości korzystania
z obiektu decyduje Administrator lub animator sportowy.
10. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby
pełnoletniej odpowiedzialnej za wpis do rejestru wraz z okazaniem dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
11. Osoby korzystające z kompleksu za wyrządzone szkody odpowiadają materialnie
w 100% wartości zniszczeń.
12. Osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do niezwłocznego zgłoszenia
Administratorowi lub animatorowi sportowemu uszkodzeń ujawnionych
po poprzednich użytkownikach.
13. Na terenie obiektu sportowego zakazuje się:
- używania butów piłkarskich na korkach lub posiadających kolce; dopuszcza
się wyłącznie używanie obuwia z chropowatą podeszwą, o głębokości bruzd do 5 mm,
- wprowadzania i wjazdu pojazdów, z wyjątkiem wjazdu pojazdów służących
do poruszania się osobom niepełnosprawnym a prowadzonych i używanych wyłącznie
przez te osoby,
- wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem zwierząt – przewodników osób
niepełnosprawnych wprowadzanych przez te osoby,
- wchodzenia na ogrodzenia, słupy oświetleniowe, maszty, dachy, bramki,
- umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów,
plakatów, reklam lub ogłoszeń - bez zgody Administratora lub animatora sportowego,
- spożywania napojów i rozlewania jakichkolwiek płynów na płycie boiska,
zaśmiecania terenu obiektu sportowego,
- na terenie całego obiektu wraz z otoczeniem spożywania napojów alkoholowych
i stosowania jakichkolwiek używek.
14. Obiekt sportowy nie może być używany:
- poza godzinami wskazanymi w pkt. 6 zabronione jest przebywanie na terenie obiektu
osób nie upoważnionych przez Administratora obiektu.
15. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie w trakcie imprezy odpowiada organizator
imprezy, a w trakcie zajęć grup sportowych – Administrator, animator sportowy
lub osoba wskazana.
16. Wszystkie
osoby
przebywające
na
terenie
obiektu,
zobowiązane
są do podporządkowania się poleceniom służb porządkowych i osób upoważnionych
przez Administratora.
17. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczące zasad korzystania z obiektu
i odpowiedzialności z tym związanej, stosuje się odpowiednio do korzystania
z pomieszczeń przynależnych, w szczególności szatni i toalet.
18. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu,
a także przepisów ppoż. i bhp
19. Osoby przebywające na terenie kompleksu i korzystające z boisk w sposób niezgodny
z niniejszym regulaminem, na żądanie Administratora lub animatora sportowego
zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych
z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.
20. Notoryczne niestosowanie się do zapisów regulaminu skutkować będzie zakazem
wstępu na teren obiektu.
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21. Ustala się dni, w których kompleks „ORLIK 2012” będzie nieczynny:
* 1 listopada;
* Wigilia;
* Pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia;
* Nowy Rok;
* Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota;
* Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych;
* Inne dni zarządzone przez administratora obiektu i ogłoszone do publicznej
wiadomości z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
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