Załącznik do zarządzenia Nr 6/11
Kanclerza PWSZ
im. St. Staszica w Pile
z dnia 03 listopada 2011 roku

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. ST. STASZICA W PILE

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1.
2.
3.

Właścicielem zespołu boisk sportowych, zwanych dalej „Obiektem”, jest Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.
Administratorem Obiektu jest kierownik hali sportowej PWSZ.
Regulamin korzystania z zespołu boisk sportowych Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. St. Staszica w Pile, zwany dalej Regulaminem, obowiązuje na terenie
Obiektu i określa zasady korzystania przez wszystkie osoby znajdujące się na jego
terenie.
§ 2.

Obiekt służy do realizacji zajęć dydaktycznych i fakultatywnych, treningów, zawodów
sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych.
§ 3.
1.

2.

Regulamin określa zasady korzystania z Obiektu przez studentów, pozostałe osoby
fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
w tym placówki oświatowe.
Wejście na Obiekt jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania
Regulaminu.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
§ 4.
1.

Obiekt czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 22.00,
a w soboty i niedziele – w godzinach wcześniej uzgodnionych z administratorem obiektu
lub osobą wyznaczoną przez niego pod numerami telefonów 6735022668, 6735022657,
603706679.
2. Obiekt przeznaczony jest przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych,
sportowych oraz innych potrzeb PWSZ.
3. W dni i godziny nieprzeznaczone w „Harmonogramie obciążenia obiektu”
na potrzeby PWSZ, Obiekt będzie udostępniany placówkom oświatowym, zakładom

4.

pracy, instytucjom, organizacjom oraz osobom fizycznym na cele sportowe
i rekreacyjne odpłatnie lub nieodpłatnie zgodnie z zarządzeniem nr 3/11 Kanclerza
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia
30 sierpnia 2011 r. w sprawie odpłatności za wynajem pomieszczeń i udostępnianie
innych
składników
majątkowych
służących
działalności
dydaktycznej
oraz sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile przy ul. Podchorążych 10 oraz w Domu
Studenta przy ul. Żeromskiego 14 (ze zmianami: zarządzenie nr 5/11 Kanclerza
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 24
października 2011 r.).
Koordynacją zajęć sportowych na obiekcie zajmuje się kierownik hali sportowej PWSZ.
§ 5.

1.
2.

3.

4.
5.

Udostępnienie Obiektu może nastąpić jedynie w czasie i zakresie określonym w umowie
najmu lub po wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem za godziny użytkowania.
Placówki oświatowe mogą korzystać z obiektu na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania
określającego terminy i zakres korzystania z obiektu i zatwierdzeniu go przez Kanclerza
PWSZ.
Grupy zorganizowane placówek oświatowych mogą przebywać na Obiekcie wyłącznie
pod nadzorem nauczyciela, trenera lub instruktora sportu, oddelegowanego
przez te placówki.
Dla grup dzieci i młodzieży do lat 18 rezerwacji wynajmu Obiektu dokonać może rodzic
lub pełnoletni opiekun, który ponosi odpowiedzialność za grupę.
Korzystanie z Obiektu przez osoby niepełnoletnie odbywa się wyłącznie za zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych oraz na ich odpowiedzialność.
§ 6.

Osoby, którym udostępniono obiekt mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych znajdujących
się w budynku hali sportowej PWSZ (budynek „K”).
§ 7.
Osoby odpowiedzialne za grupy korzystające z Obiektu zobowiązane są do dokonania wpisu
w rejestrze wynajmu, potwierdzającego stan Obiektu przed i po zakończeniu korzystania.
§ 8.
1.

2.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń bądź zanieczyszczenia obiektu oraz pomieszczeń
socjalnych, wynajmujący (osoby odpowiedzialne) zobowiązani są do niezwłocznego
przywrócenia stanu poprzedniego.
Wynajmujący (osoby odpowiedzialne) odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone
na terenie obiektu przez osoby korzystające z niego za ich przyzwoleniem.
§ 9.

W przypadku przebywania na terenie Obiektu (jego części) innych osób, wynajmujący
(osoby odpowiedzialne za grupę) zobowiązani są do ich usunięcia lub niezwłocznego
powiadomienia upoważnionych pracowników PWSZ.

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA TERENIE OBIEKTU
§ 10.
1.

2.

Wszystkie osoby korzystające z Obiektu zobowiązane są do:
1) przestrzegania Regulaminu,
2) zachowania ładu i porządku na Obiekcie,
3) przestrzegania obowiązujących na terenie Obiektu zakazów i innych norm
postępowania.
Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia
sportowego. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa
sztucznego oraz obuwie typu halowego.
§ 11.

Za naruszenie przepisów Regulaminu odpowiada bezpośrednio osoba, która się go dopuściła,
a jeżeli korzysta za przyzwoleniem wynajmującego – także wynajmujący.
§ 12.
Zobowiązuje się wszystkich użytkowników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny
i przeciw pożarowych oraz porządku na Obiekcie oraz w pomieszczeniach socjalnych.
§ 13.
Na terenie Obiektu zabrania się:
1) palenia papierosów,
2) spożywania napojów alkoholowych,
3) zażywania środków odurzających,
4) rozniecania ognia,
5) używania petard i fajerwerków, świec dymnych itp.,
6) rozwieszania i naklejania plakatów,
7) rozkładania i rozdawania ulotek i innych druków,
8) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz butów
z kolcami,
9) przeprowadzania zbiórek pieniężnych,
10) prowadzenia działalności handlowej, akwizycji itp.,
11) korzystania z urządzeń sportowych niezgodnie z przeznaczeniem,
12) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo,
13) rozkładania i składania (opuszczania i podnoszenia) sprzętu sportowego
bez obecności opiekuna lub pracowników administratora.
§ 14.
Na teren Obiektu zabrania się wnoszenia (wprowadzania):
1) broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń,
2) substancji lotnych, ciekłych i stałych, które mogą wywoływać uszkodzenia ciała
lub mienia (w tym farbujących i żrących),
3) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,

4) butelek, kubków, dzbanków wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie
twardego materiału,
5) przedmiotów o dużych gabarytach (stoliki, krzesła, skrzynie, walizki itp.),
6) fajerwerków, kul świetlnych i innych środków pirotechnicznych,
7) drzewców do flag i transparentów,
8) napojów alkoholowych, papierosów oraz środków odurzających,
9) zwierząt,
10) rowerów i innych pojazdów (skuterów, motocykli).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA POSTANOWIEŃ REGULAMINU
§ 15.
1.

2.
3.
4.
5.

Osoby naruszające zakazy określone w § 13 i § 14 mogą być zobowiązane
do niezwłocznego zaprzestania naruszeń, a w ostateczności także usunięte z terenu
Obiektu przez administratora lub upoważnionego przez niego pracownika.
Każda osoba w przypadku wyrządzenia szkody w Obiekcie zobowiązana jest do jej
naprawienia.
Jeżeli naruszenie Regulaminu nosi znamiona wykroczenia powiadamia się policję i straż
miejską.
W stosunku do osób naruszających kilkakrotnie przepisy Regulaminu może zostać
wprowadzony zakaz wstępu na teren Obiektu.
Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami § 13 i § 14 korzystania
z Obiektu podejmuje pracownik upoważniony przez administratora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§16.
O wszelkich wypadkach lub szkodach powstałych na terenie Obiektu należy niezwłocznie
powiadomić administratora lub upoważnionego przez niego pracownika.
§17.
1.
2.

Administrator oraz upoważnieni przez niego pracownicy sprawują nadzór
nad przestrzeganiem Regulaminu.
Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania
się ich postanowieniom, a w czasie trwania imprez ich organizatorom lub służbie
porządkowej.
§18.

W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do administratora Obiektu.

