
REGULAMIN
Korzystania z kompleksu boisk sportowych

„Moje Boisko – Orlik 2012” przy Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”            
jest Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne  
po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

3. Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” jest czynny w następujących
terminach:

a) boiska dostępne dla Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach w dniach,     
w których odbywają się zajęcia szkolne:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK – 8.00 – 16.00
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK – 16.00 - 22.00
SOBOTA – NIEDZIELA – 10.00 – 21.00

4. Godziny otwarcia kompleksu sportowego mogą ulec zmianie. Miesięczny 
harmonogram godzin otwarcia boiska dostępny jest u animatorów sportu.

5. W sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może 
zabronić korzystania z obiektu sportowego.

6. Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w pkt. 3 a) ustala 
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

7. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 3 b) koordynuje 
instruktor sportu ustalający harmonogram zajęć.

8. Animator prowadzący zajęcia na boisku sportowym zastrzega sobie możliwość 
zamknięcia boiska 15 minut przed wyznaczoną godziną. Czas ten przeznaczony 
jest na czynności porządkowe.

9. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk sportowych u instruktora 
sportu pod numerem telefonu (32) 216 73 22 wew. 20 lub (32) 216 62 41 wew. 20     
w godzinach otwarcia obiektu.

10. Rezerwacja boiska możliwa jest tylko przez osoby pełnoletnie. Osoba rezerwująca 
boisko zobowiązana jest do podania imienia, nazwiska i numeru telefonu 
kontaktowego oraz odpowiedzialna jest za stan boiska oraz pomieszczeń sanitarnych, 
z których korzysta.

11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
12. Teren boiska objęty jest ciągłym monitoringiem wizyjnym.
13. Osoby korzystające z kompleksu sportowego mogą korzystać z pomieszczeń 

socjalnych. Za rzeczy pozostawione w szatniach administrator obiektu oraz instruktor 
sportu nie ponoszą odpowiedzialności.

14. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z
jego przeznaczeniem.

15. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu. Pobierający sprzęt sportowy (po okazaniu 
dowodu tożsamości - dowód osobisty, legitymacja, itp.) po skończonych zajęciach 
zobowiązany jest go zdać.  

16. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan 
udostępnianych urządzeń oraz sprzętu sportowego.

17. Korzystający z boisk oraz sprzętu sportowego zobowiązany jest do zgłoszenia 
każdego zauważonego uszkodzenia urządzeń lub sprzętu instruktorowi sportu.  



18. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 
sportowego.

19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz 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 zgodny z 
przeznaczeniem boisk np.: rower, motorower, deskorolka, rolki, wózki 
dziecięce, itp., z wyjątkiem pojazdów używanych przez osoby 
niepełnosprawne,
c) niszczenia urządzeń sportowych oraz płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu (również E-papierosy) i spożywania alkoholu                   
oraz żucia gumy,
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych lub metalowych,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników,
j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia,
l) przebywania osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 
środków odurzających.

21. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 20 korzystania z boisk 
podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego lub stroju,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c) nakazać opuszczenie terenu boiska,
d) zakazać dalszych wstępów na kompleks.

22. Zasady korzystania z boisk sportowych przez Kluby Sportowe :
a) Kluby Sportowe działające i funkcjonujące na terenie Lędzin mogą 
nieodpłatnie korzystać z kompleksu sportowego „Moje Boisko –Orlik 2012” 
do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u instruktora sportu 
sprawującemu nadzór nad boiskiem    
b) W przypadku korzystania przez Kluby Sportowe tylko z jednego obiektu 
pozostałe boiska są ogólnodostępne.

23. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie 
korzystania z obiektu.

24. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają 
materialnie za wyrządzone szkody.

25. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany powiadomić administratora obiektu o każdym 
zaistniałym wypadku oraz kontuzji ćwiczącego.

26. Osoby do 7-go roku życia mogą korzystać z kompleksu boisk wyłącznie w 
obecności osób pełnoletnich (rodzic, opiekun, trener). Opiekun opuszcza obiekt 
ostatni po wyjściu całej grupy, za którą jest odpowiedzialny.

27. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć animatorowi sportu zgodę od 
rodziców/opiekunów na uczestnictwo w zajęciach sportowych oraz informację             
o stanie zdrowia.

28. Zabrania się przebywania po zmroku na terenie obiektu osobom poniżej 15-go 
roku życia bez opiekuna.



29. Korzystający z obiektu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, 
przepisów przeciwpożarowych i BHP, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

30. Ustala się dni, w których kompleks sportowy „Moje boisko- Orlik 2012” będzie 
nieczynny:
Wiosenna przerwa świąteczna (ustalana odrębnie dla każdego roku)
1 maja, 3 maja  
Boże Ciało, 15 sierpnia
1 listopada, 11 listopada

                  Inne dni zarządzone przez Administratora obiektu.
31. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie na drodze 

postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych przypadkach na drodze 
postępowania karnego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia  2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dyrektor  Powiatowego Zespołu
Szkół w Lędzinach;
2) kontakt do inspektora ochrony danych – Cezary Nowicki,  inspektor@odocn.pl, tel.
602762036;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z kompleksu boisk
sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach,  na
podstawie art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 9 miesięcy - od 1 marca do
30 listopada;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia
sprzeciwu;
6) ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  narusza
przepisy RODO;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne dla celów zapewnienia
bezpieczeństwa użytkownikom oraz korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem 
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2018 r.

Administrator Obiektu
Eugeniusz Czekaj
P.O. Dyrektora
Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach
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