ZAPROSZAMY NA ORLIK PRZY ZSP W MALACHINIE!!!
01 września 2010r podczas powiatowej inauguracji roku szkolnego 2010/2011, nadania Zasadniczej Szkole
Zawodowej i Technikum w Malachinie sztandaru i imienia Augustyna Szpręgi , oficjalnego otwarcia sali sportowej w
ZSP w Malachinie, odbyło się takŜe uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie kompleksu boisk wielofunkcyjnych w
ramach Programu Moje Boisko ORLIK 2012.
Budowa boisk trwała 2 miesiące. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał starosta Chojnicki p. Stanisław Skaja,
Burmistrz Czerska p. Marek Jankowski i działacz sportowy MLKS "Borowiak" p. Jarosław Szumacher. Kompleks
boisk Orlik poświęcił ks. prałat Henryk Kotlenga.
Decyzja o pozwoleniu na uŜytkowanie obiektu budowlanego „Moje boisko Orlik 2012” uprawomocniła się z dniem
22 września 2010r i dlatego juŜ oficjalnie moŜemy serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców do korzystania z
boisk od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 21.00, a w soboty i niedziele od 13.00 do 21.00.
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Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych przy ZSP w Malachinie
„Moje boisko - Orlik 2012”
1. Boiska są czynne w następujących terminach:
a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie i czerskich szkół:
poniedziałek - piątek godz. 8.05 - 15.40
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
poniedziałek - piątek godz. 16.00 - 21.00
sobota
godz. 13.00 - 21.00
niedziela
godz. 13.00 - 21.00
2. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1 "b" koordynuje pełniący dyŜur instruktor sportu.
3. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru uŜytkowników.
4. Dopuszcza się moŜliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
5. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.
6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uŜytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem
zabrania się:
a) uŜywania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, korkotrampek ( obuwia z korkami z
tworzywa sztucznego)
b) wprowadzania i uŜytkowania sprzętu innego niŜ zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład. rower,
motorower, deskorolka, rolki itp.
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
e) palenia tytoniu i spoŜywania alkoholu
f) zaśmiecania
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze
h) zakłócania porządku i uŜywania słów wulgarnych
i) przebywania na terenie osobom poniŜej 15 roku Ŝycia po zmroku
j) wprowadzania zwierząt
k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu
l) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie
korzystania z obiektu.
9. UŜytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.
10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń sanitarno-socjalnych w sali sportowej
11. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby
korzystające.
12. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do uwag
instruktora sportu.
14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
15. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
16. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 7 korzystania z boisk podejmuje instruktor
sportu, który w zaleŜności od sytuacji moŜe:
- nakazać zmianę obuwia sportowego
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niegodne z regulaminem zachowanie
- nakazać opuszczenie terenu boisk
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