Regulamin
korzystania z obiektów sportowych „ORLIK”
oraz „ SŁONECZNY PARK”
Rozdział I Regulamin korzystania z kompleksu ORLIK
Rozdział II Regulamin korzystania z kortów tenisowych.
Rozdział III Regulamin korzystania z boiska do siatkówki plażowej.
Rozdział IV Regulamin korzystania z bieżni i obiektu do skoku w dal.
Rozdział V Postanowienia ogólne końcowe wspólne dla wszystkich obiektów.
Właścicielem obiektów sportowych jest Gmina Siepraw,
Udostępniający jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu
Rozdział I
Regulamin korzystania z obiektu sportowego kompleksu ORLIK zwanego dalej
obiektem
1. Obiekt z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3 jest udostępniany mieszkańcom gminy
(po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem obiektu).
 od poniedziałku do piątku - w godz.15.00 – 22.00
 w soboty i niedziele 9.00 – 15.00
2. W godzinach od 8.00 do 16.00 obiekt udostępniany jest na realizację zadań
dydaktycznych wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w szkołach Gminy
Siepraw.
3. W czasie ferii świątecznych, zimowych w godzinach od 10. 00 do 15.00; wakacji od
10.00 do 17.00 oraz innych dni wolnych od nauki szkolnej zajęcia sportowe mogą być
prowadzone przez animatora.
4. Korzystanie z obiektu odbywa się w oparciu o harmonogram ustalany na podstawie
wcześniejszych rezerwacji.
5. Dzieci i młodzież przebywające na terenie kompleksu wraz z rodzicami i
nieuczestniczące w zajęciach sportowych organizowanych przez Animatora
podlegają opiece rodziców.
6. Za korzystanie z obiektu nie pobiera się opłaty.
7. Z obiektu korzystać mogą osoby zamieszkałe na terenie Gminy Siepraw w tym:
- Dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach organizowanych przez Animatora
GOKiS,
- Zorganizowane Grupy osób dorosłych (nieprzekraczające 30 osób),
i pojedyncze dorosłe osoby fizyczne
- dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub rodziców
(opiekunów),
- kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
- zakłady pracy, instytucje, organizacje,
Ponadto na obiekcie mogą przebywać osoby uczestniczące w imprezach sportowych
zorganizowanych na terenie obiektu jako organizatorzy lub publiczność.
8. Obowiązkiem osób korzystających z obiektu jest:
a). pozostawienie obuwia niesportowego w szatni i założenie właściwego obuwia

sportowego,
b). przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
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9. Klucze do pomieszczeń obiektu mogą pobierać, od gospodarza obiektu, osoby

korzystające z obiektu, które potwierdzą czytelnym podpisem pobranie kluczy i
zobowiążą się do ich zwrotu.
10. GOKIS nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni lub w innym miejscu na
terenie obiektu.
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Rozdział II
Regulamin korzystania z kortów tenisowych
1.
Korty tenisowe są udostępniane po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem
obiektu:
1) od poniedziałku do piątku w miesiącach od kwietnia do września od godz. 8.00
do 21.00;
2) w soboty i niedziele oraz w miesiącach: marzec i październik w godzinach
uzgodnionych z gospodarzem obiektu.
2.
W miesiącach: od listopada do lutego oraz w święta- korty tenisowe są nieczynne.
3.
Korzystanie z kortu tenisowego przez osoby fizyczne w celach zarobkowych może
odbywać się tylko po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności
gospodarczej – zajęcia tenisa. W takim przypadku na zajęciach tenisa na korcie może
przebywać maksymalnie 5 osób (instruktor/trener + 4 uczniów) oraz obowiązkowe jest
uiszczenie opłaty za korzystanie z kortów tenisowych.
4.
Grający mogą w jednym dniu opłacić korzystanie z kortu tenisowego za czas maxdwóch godzin.
5.
Uporządkowanie nawierzchni kortu powinno odbywać się w ramach wynajętego
czasu gry.
6.
Wstęp na korty tenisowe jest możliwy tylko w stroju i obuwiu do tenisa ziemnego.
7.
Wysokość opłat za udostępnienie kortu tenisowego ustala i podaje do wiadomości
GOKiS w Sieprawiu, każdorazowo przed rozpoczęciem sezonu tenisowego
8.
Bezpłatnie z kortów tenisowych mogą korzystać szkolne grupy zorganizowane (pod
opieką nauczyciela), po poinformowaniu gospodarza obiektu o planowanym wejściu na korty
tenisowe, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. Od 8:00 do 15:00.
9.
Rezerwacji kortu tenisowego można dokonać u gospodarza obiektu, wpłacając opłatę
według cennika. Opłata umożliwia skorzystanie z oświetlenia kortów.
10.
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi jeżeli rezerwacja obiektu nie została
odwołana na dwa dni przed zarezerwowanym terminem.
11.
Ze względu na złe warunki atmosferyczne dokonana opłata nie będzie zwracana
tylko przeniesiona na kolejny wolny termin.
12.
Jeżeli dokonujący rezerwacji spóźni się więcej niż 15 minut w stosunku do
zarezerwowanego terminu, bez wcześniejszego zgłoszenia spóźnienia gospodarz obiektu
może udostępnić obiekt innym użytkownikom, a dokonana opłata nie podlega zwrotowi.
13.
Korzystający z kortu tenisowego musi zachować się w sposób niezakłócający grę
osobom na kortach sąsiednich.
14.
Wszystkie osoby korzystające z kortów tenisowych są zobowiązane posiadać
aktualny bilet/karnet wstępu.
15.
Osoby które opłaciły korzystanie z kortów tenisowych mają pierwszeństwo gry w
opłaconym terminie na podstawie biletu/karnetu wstępu, bezwzględnie pozostali korzystający
winni im umożliwić grę.
16.
Imprezy tenisowe organizowane na kortach odbywać będą się w oparciu o odrębne
regulaminy.
17.
Po wprowadzeniu nowego systemu rezerwacji kortów i otwierania obiektu regulamin
ulegnie zmianie w czasie sezonu tenisowego.
18.
Cennik udostępniania kortu tenisowego w ramach biletów i karnetów;
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Udostępnienie kortu tenisowego (opłaty dotyczą jednego boiska tenisowego):
Od poniedziałku – piątku
Opłata za jedną
godzinę,
(bez wypożyczania
sprzętu)

15 zł – wejście jednorazowe
70 zł – karnet na 5 wejść
120 zł – karnet na 10 wejść
Dla prowadzących indywidualne odpłatne zajęcia
szkoleniowe
25 zł- wejście jednorazowe

Sobota – niedziela
Obiekt udostępniany od 10.00 – 17.00
(godziny nie obowiązują klubów tenisowych)

Cennik nie dotyczy szkół, dzieci i młodzieży do 18 roku życia z terenu Gminy Siepraw

Bilety zakupić można w Domu Kultury od pon. – pt. w godzinach od 8.00 – 15.00 oraz u
gospodarza ORLIKA od 18.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku
Rozdział III
Regulamin korzystania z boiska do siatkówki plażowej
1. Boisko do siatkówki plażowej czynne jest w okresie od maja do września w dniach

2.
3.

4.
5.

6.
7.

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-21.00 lub do zapadnięcia zmroku (z uwagi
na brak oświetlenia) oraz soboty i niedziele w godz. 10.00-17.00.
Boisko do siatkówki plażowej służy wyłącznie do gry w siatkówkę plażową.
Osoby, które chcą korzystać z boiska są zobowiązane uzgodnić termin z
gospodarzem. Korzystanie z boiska następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym
przez gospodarza.
Po zakończeniu gry należy zagrabić boisko sprzętem udostępnionym przez
gospodarza. Czas wygrabienia należy do czasu gry.
Użytkownik może pobrać sprzęt sportowy od gospodarza, po wniesieniu kaucji w
wysokości 10 zł oraz po złożeniu u gospodarza, na czas korzystania z boiska,
dowodu osobistego lub prawa jazdy lub legitymacji.
Użytkownik odpowiada za pobrany sprzęt sportowy w trakcie korzystania z boiska.
Korzystanie z boiska do piłki plażowej jest bezpłatne.
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Rozdział IV
Regulamin korzystania z bieżni oraz obiektu przeznaczonego do skoku w dal
1.
Obiekty bieżni i skoku w dal są czynne są w okresie od miesiąca kwietnia do
miesiąca października w następujących dniach i godzinach:
a)
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 21.00 lub do zapadnięcia zmroku ( z uwagi
na brak oświetlenia)
b)
Soboty i niedziele w godz. 10.00 – 17.00
2.
Bieżnia służy tylko i wyłącznie do uprawiania sportu biegowego oraz innych zajęć
ruchowych i rekreacyjnych.
3.
Obiekt do skoku w dal służy do odbywania treningów skoków w dal, nie jest miejscem
przeznaczonym do zabaw dzieci w piasku.
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4.
Na obiektach bieżni i skoku w dal nie ma prowadzonego grafiku zajęć, decyduje
kolejność przyjścia.
5.
Po zakończeniu treningu należy uprzątnąć obiekt (usunąć śmieci własne, zagrabić
miejsce do skoku w dal, zwrócić wypożyczony sprzęt gospodarzowi obiektu)
6.
Korzystanie z bieżni i obiektu skoku w dal jest bezpłatne.
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Rozdział V
Postanowienia ogólne końcowe wspólne dla wszystkich obiektów.
1.
Korzystający z obiektów zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.
2.
Osoby korzystające z obiektów oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
a)
Punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
b)
Utrzymania czystości na obiekcie,
c)
Zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie.
3.
Wszystkich grających obowiązuje strój sportowy i czyste zamienne obuwie. Obsługa
ma prawo odmówić wstępu na obiekty sportowe jeżeli osoby nie posiadają odpowiedniego
obuwia i stroju sportowego.
4.
Użytkownicy powinni stosować się do poleceń pracowników obiektu.
5.
Pierwszeństwo korzystania z obiektów (rozdział I, II, III) mają użytkownicy, którzy
dokonali rezerwacji terminowej.
6.
Pierwszeństwo wejścia na obiekty sportowe od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 do 16.00 mają uczniowie szkół z terenu Gminy Siepraw.
7.
W trakcie trwania półkolonii korzystanie z obiektów mają zapewnione wyłącznie
uczestnicy półkolonii.
8.
Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach
korzystania z obiektu.
9.
Szkółki tenisowe i grupy zorganizowane wchodzą na obiekt pod opieką instruktora.
10.
Wszystkie skargi i wnioski należy składać obsłudze obiektów lub w biurze GOKiS.
11.
Wejście na obiekt w czasie gdy nie przebywa na nim gospodarz obiektu odbywa się
na własną odpowiedzialność i ryzyko.
12.
GOKiS nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie
obiektu, a także za rzeczy zagubione przez korzystających z obiektu.
13.
Wszystkie osoby przebywające na obiekcie oraz dokonujące zakupu biletów
wstępu/karnetów i dokonujące rezerwacji akceptują postanowienia niniejszego regulaminu
14.
Gospodarz w uzasadnionych przypadkach może zmienić harmonogram korzystania z
obiektów.
15.
Teren obiektu jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być
podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób nie stosujących się do zasad
niniejszego regulaminu. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr
osobistych oraz godności użytkowników
16.
Użytkownicy przebywają na obiekcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
17.
Użytkownicy obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone podczas gry.
18.
Wszelkie stwierdzone przypadki zniszczenia lub dewastacji urządzeń, kradzieży lub
zgubienia elementów wyposażenia podlegają odpłatności w wysokości 100% wartości.
19.
W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie
przepisów BHP i p. poż.
20.
O wszelkich usterkach lub uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach
należy bezzwłocznie powiadomić gospodarza obiektu.
21.
Przed odbyciem zajęć na obiektach należy upewnić się, że na obiekcie nie znajdują
się urządzenia, śmieci, przeszkody mogące zakłócić zajęcia.
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22.
Na obiektach obowiązuje zakaz spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych,
narkotyków, środków odurzających itp.
23.
Zabrania się przebywania na terenie obiektów osobom w stanie wskazującym na
spożycie alkoholu, bądź środków odurzających.
24.
Zabrania się wnoszenia na teren kompleksu: wszelkiego rodzaju niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących
pożarem itp. wykonywanych z kruchego lub twardego materiału, przedmiotów ostrych
25.
Zabrania się wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe znajdujące się na
obiekcie.
26.
Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren obiektu
27.
Na terenie obiektu zabrania się stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na
utratę zdrowia lub kalectwo.
28.
Rowerzyści proszeni są o pozostawienie pojazdów na miejscach do tego
wyznaczonych.
29.
Zabrania się poruszania na terenie obiektów sportowych pojazdami mechanicznymi z
wyłączeniem służb porządkowych.
30.
Zabrania się korzystania z obiektu osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi.
31.
Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze obiektu.
32.
W przypadku uszkodzenia lub zgubienia klucza do szatni należy uiścić opłatę w
wysokości 50 złotych.
33.
Palenie tytoniu możliwe jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
34.
Informacje jakich musi udzielić zorganizowana grupa korzystająca z kompleksu
sportowego.
1. Osoba indywidualna reprezentująca grupę musi podać przedstawić następujące dane:
 swoje imię i nazwisko i numer dowodu osobistego oraz numer telefonu
kontaktowego,
 szczegółowy termin wynajmu tj. konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać
się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć.
2. Kluby, instytucje czy zakłady pracy musi podać:
 imię i nazwisko osoby reprezentującej grupę,
 adres klubu, instytucji czy zakładu pracy,
 szczegółowy termin wynajmu należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w
których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć
 dane osobowe osoby odpowiedzialnej za grupę wraz z numerem telefonu
kontaktowego.
35.
GOKiS w Sieprawiu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia
uchybień - zakazać korzystania z obiektu.
36.
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą
usuwane z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę
postępowania w sprawach o wykroczenie.
37.
Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu lub do zaleceń
obsługi, zachowujące się agresywnie lub wulgarnie, utrudniające prowadzenie zajęć
sportowych mogą zostać z obiektu wyproszeni, a wniesiona opłata nie będzie zwracana.
38.
Wszystkie kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie podlegają wyłącznie
interpretacji Dyrekcji GOKiS w Sieprawiu.
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