
Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - ORLIK 2012” 

Zespół boisk sportowych ORLIK 2012 służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla 

rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego. Jest to obiekt ogólnodostępny i bezpłatny  

przeznaczony dla wszystkich mieszkańców Konina po zajęciach szkolnych. 

Zespół boisk sportowych ORLIK 2012 składa się z: 

 boiska do piłki nożnej 

 boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki 

ręcznej, tenisa ziemnego oraz badmintona. 

W imieniu Prezydenta Miasta Konina, administratorem Zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 

jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. 

1. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku 

odrębnie (ramowe godziny otwarcia obiektu: 8:00 - 20:00). Harmonogram ustala 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. 

2.  Boiska dostępne są: 

a. podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół im. Kopernika i 

Szkoły Podstawowej nr 6 w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku        

w godz. 8:00 - 17:00 dzieci i młodzież korzystają z boiska na odpowiedzialność 

nauczyciela - opiekuna grupy, 

b.  boiska dostępne są dla dzieci i młodzieży na podstawie pisemnej zgody opiekuna 

prawnego potwierdzonej przez dyrektora macierzystej szkoły oraz dorosłych. 

Dostępność boisk dla klubów sportowych oraz zasady korzystania z nich określa 

odrębny ustęp regulaminu. 

3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych animator sportu z upoważnienia 

Administratora może zawiesić korzystanie z obiektu. 

4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w p.2 koordynuje pełniący dyżur 

animator sportu. 

5. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do okazania dokumentu tożsamości i wpisania 

do rejestru użytkowników prowadzonego przez animatora sportu. 

6. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych - ubikacje i 

prysznice znajdują się na terenie SP nr 6. 

7. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem. 

8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i 



obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 10b (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z 

małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego). 

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 

przeznaczeniem zabrania się: 

a. korzystania z boisk bez zgody animatora sportu, 

b.  używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 

c.  wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. 

rower, motorower, deskorolka, rolki itp., 

d.  niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

e.  wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

f.  palenia tytoniu, spożywania alkoholu, 

g.  zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

h.  przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

i.  zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

j.  przebywania na terenie osobom poniżej 18 roku życia bez opiekuna, 

k.  wprowadzania zwierząt, 

10. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje animator sportu, który w 

zależności od sytuacji może: 

o  nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, 

o  zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

o  nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły, 

o  wezwać firmę ochroniarską oraz Straż Miejską. 

11. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt. 2a : 

 Urząd Miasta Konina oraz Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie nie ponosi 

odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, 

  użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za 

szkody wyrządzone na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

12. Zasady korzystania z boiska przez Kluby Sportowe miasta Konina: 



 kluby sportowe działające i funkcjonujące na terenie miasta Konina mogą korzystać z 

boiska wielofunkcyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012” do celów treningowych po 

uprzednim uzyskaniu zgody animatora sportu prowadzącego nadzór nad boiskiem, 

  osoby dorosłe oraz grupy zorganizowane z zakładów pracy mogą korzystać z boisk po 

uzyskaniu zgody animatora sportu prowadzącego nadzór nad boiskiem. 

  całkowity zakaz wstępu na teren obiektu mają osoby będące pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających. 

  administrator i animator nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty, pieniądze, 

dokumenty i inne rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących na terenie obiektu. 

13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności 

uwag animatora sportu. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z przyjęciem 

regulaminu i zobowiązuje do jego przestrzegania. 
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