Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 3/2019
z dnia 03.09.2019 roku

REGULAMIN
ZESPOŁU BOISK TRAWIASTYCH
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W BELSKU DUŻYM
1. Zespół boisk trawiastych wraz z budynkiem szatniowo - sanitarnym zwanym dalej
OBIEKTEM SPORTOWYM jest własnością Gminy Belsk Duży administrowanym
przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym.
2. Obiekt przeznaczonym jest do realizowania zawodów i rozgrywek rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej gminy Belsk Duży.
3. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne dla uczniów szkół z gminy Belsk Duży w ramach
prowadzonych zajęć lekcyjnych, rozgrywek i imprez sportowych oraz stowarzyszeń
zarejestrowanych na terenie gminy Belsk Duży.
4. Zajęcia sportowe dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko
pod opieką uprawnionego nauczyciela, trenera lub instruktora.
5. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz właściwą
organizacje zajęć.
6. Podmioty inne niż wskazane w pkt. 3 ponoszą opłaty zgodnie z załącznikiem do
Uchwały nr XII/92/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 30.10.2019 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Belsku Dużym.
7. Korzystanie z obiektu odbywa się na podstawie ustalonego harmonogramu treningów i
meczy uprawnionych podmiotów, uzgodnionego z administratorem.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z obiektu zabrania się:
a. korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem (np. wjeżdżanie na płytę boiska
rowerami lub pojazdami mechanicznymi, organizowanie imprez innych niż sportowo –
rekreacyjne)
b. niszczenie obiektu lub przynależnych urządzeń infrastruktury sportowej (np.
piłkochwytów, bramek, elewacji budynku itp.)
c. palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
d. zaśmiecania,
e. zakłócania porządku i uniemożliwiania prowadzenia meczy lub innych zajęć
sportowych,
f. wprowadzania zwierząt,
g. korzystania z obiektu bez uzgodnienia z administratorem lub w trakcie wyłączenia
obiektu z eksploatacji z uwagi na prowadzone prace pielęgnacyjne lub remontowe.
9. Przed rozpoczęciem korzystania z obiektu użytkownik zobowiązany jest do
sprawdzenia stanu technicznego urządzeń z których będzie korzystał.
10. Po zakończeniu korzystania z obiektu użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia
porządku do stanu wyjściowego jak przed przejęciem obiektu.

11. Podmiot korzystający z obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody
powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z infrastruktury lub aktów dewastacji
w czasie dysponowania obiektem.
12. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym nie ponosi odpowiedzialności za
wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz za pozostawione rzeczy
osobiste.
13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, przepisów BHP,
p.poż. oraz poleceń pracowników GOSiR-u.
14. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym zastrzega sobie możliwość
wyłączenia obiektu z użytkowania w przypadku konieczności przeprowadzenia prac
pielęgnacyjnych lub remontowych.

