
 

 

 

 

 

Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu 
boisk sportowych Moje Boisko – Orlik 2012  

Szkoła Podstawowa Nr 39 w Szczecinie 
 

 

Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” służy do celów wypoczynkowych, 
rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego. Obejmuje: 
boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-
szatniowym oraz plac zabaw. 
 
Jest to obiekt użyteczności publicznej przeznaczony dla społeczności lokalnej. 
 
Kompleks sportowy jest własnością Gminy Miasto Szczecin, oddana w zarządzanie i 
administrowanie Szkoły Podstawowej Nr 39 w Szczecinie przy ul. Kablowej 14. 
 

1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego 
regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora sportu, administratora 
kompleksu oraz gospodarza obiektu. 

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

roku odrębnie. Harmonogram ustala administrator w porozumieniu z 
animatorem sportu. 

 
3. Boiska są czynne codziennie:  

a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 39 w  
     Szczecinie w okresie roku szkolnego: 

poniedziałek – piątek, godz. 8:00 – 16:00 
Opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawuje nauczyciel/opiekun grupy. 
 

       b) boiska dostępne dla chętnych, z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup 
                     zorganizowanych w organizacjach szkolnych, pozaszkolnych,  
                     zespołach i klubach sportowych: 

w miesiącach listopad – marzec 
       poniedziałek – piątek, godz. 16:00 – 20:00 
       sobota – niedziela, godz. 11:00 – 21:00 

w miesiącach kwiecień – czerwiec, wrzesień 
       poniedziałek – piątek, godz. 16:00 – 21:00 
       sobota – niedziela, godz. 10:00 – 21:00 
 

            c) W święta boiska są nieczynne. 
 

4. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z 
obiektu, przygotowywany przez animatora sportu w uzgodnieniu z 
administratorem obiektu. 

 
5. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w sekretariacie SP Nr 

39 w uzgodnieniu z animatorem sportu. 
 

 



6. Pełniący dyżur animator sportu koordynuje zajęcia sportowe odbywające się w 
terminach i godzinach określonych w pkt. 3 Regulaminu.   

 
7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych, złych warunków 

technicznych, uszkodzeń itp., animator sportu może zabronić korzystania z 
obiektu. 

8. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby 
odpowiedzialnej za wpis do rejestru prowadzonego przez animatora sportu 
wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 
9. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

 
10. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych 

tylko za zgodą animatora sportu. 
 
11. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem. 
 
12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju 

sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem (na boisku piłkarskim 
dopuszcza się tylko obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego 
oraz obuwie typu halowego). 

 
13. 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 zgodnie z 
    przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp., 
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków odurzających, 
    żucia gumy, przebywania na terenie obiektu z otwartym ogniem, palenia  
    ognisk, używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji, 
f)  zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 
h) zakłócania porządku, używania słów wulgarnych (przekleństw), 
i)  przebywania dzieci do lat 7 bez opieki osób dorosłych, 
j)  przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku z 
    wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych, 
k) wprowadzania zwierząt, niszczenia roślinności, 
l)  korzystania z boisk bez zgody animatora sportu, 
ł)  zachowań stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla innych 
    użytkowników, 
m) wjazdu na teren obiektów sportowych pojazdami bez odrębnego  
     zezwolenia. 
 

14.  Animator sportu, 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 i szkoły, 
d) zawiadomić Policję i Straż Miejską w sytuacjach zagrożenia 
    bezpieczeństwa korzystających z obiektu oraz wandalizmu. 
 

15.  Poza planowymi zajęciami: 
a) Gmina Miasto Szczecin i SP Nr 39 nie ponosi odpowiedzialności za 
     wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu i poza godzinami  



    otwarcia oraz za mienie pozostawione na terenie obiektu, 
b) użytkownicy korzystają z boisk na własna odpowiedzialność i  
     odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach  
     określonych w odrębnych przepisach. 

 
16. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do niezwłocznego zgłoszenia 

animatorowi sportu lub gospodarzowi obiektu uszkodzeń ujawnionych po 
poprzednich użytkownikach. 

 
17. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, a w 

szczególności do uwag i poleceń animatora sportu. 
 

18. Obowiązuje zakaz przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami jego 
otwarcia. 

 
19. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można zgłaszać do administratora 

tel. 91 46 16 555 
 

20. Traci moc Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych 
Moje Boisko – Orlik 2012 z dnia 2.11.2011r. 

 
21. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez dyrektora szkoły. 
 
 
 
 
TELEFONY ALARMOWE: 
Telefon ratunkowy………….112 
Pogotowie Ratunkowe……..999 
Straż Pożarna……….………998 
Policja………………………..997 
Straż Miejska……………..…986, 9656 
Pogotowie energetyczne…..991 

 
 

 
 

 


