ZARZĄDZENIE nr l3l2021
Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu

zdnia

l,

marca 2021r.

w sprawie: Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego ,,Moje Boisko

przy Powiatowym Zespole Szkoł w Bieruniu.

- Orlik 2012"

Na podstawie: (Jchwały nr XLIV/212/]4 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 20 lutego
2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ,,Moje Boisko

-

Orlik

20]2"
Zarządzam:
§1.

Wprowadzió Regulamin korzystania z kompleksu sportowego ,,Moje Boisko
Powiatowym Zespole Szkół

w Bieruniu,

-

Orlik 2012" przy

którego treśćstanowi załącznik nr 1 do niniejszego

zarządzenta.
§2.

Wprowadzić określoneograniczenia, nakazy

i

zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii

COVID-I9, stanowiące zil,ączniknr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3.

Nadzór nad wykonaniem zuządzeniapowierza się sekretarzowi szkoły - Karolinie Główczyk.
§4.

Uchyla slę Zarządzenie Nr 7l20I2 Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu

z

I.03.2012 r.
§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

Powiatowego

w Bieruniu

Tufti;.*.ł
podpis i pieczęć Dyrektora

dnta

Załącz,nik nr

1

do Zarządzenia nr

13 12021

Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół
w Bioruniu zdnia1.03.202l r.

Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego ,,Moje Boisko - Orlik 2012"
przy Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu

1. Regulamin określazasady

korzystania z kompleksu spoftowego,,Moje Boisko

-

Orlik 2072"

przy Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu.

2.

Administratorem kompleksu sportowego ,,Moje Boisko

-

Orlik 2012" iest Powiatov,ry Zespoł

Szkół w Bieruniu.

3.

Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze
sanitarno-szatntowe,

4.

Korzystający

z

obiektu są zobowiązani

do

przestrzegania niniejszego regulaminu oraz

stosowania się do uwag Trenera środowiskowego.

5.
6.

Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

Obiekty czyl7rIe są w miesiącach od marca do listopada danego roku w następujących godzinach:

1) w dniach

od poniedziałku do piątku:

a) Od 8:00 do

16:00

-

pierwszeństwo korzystania z obiektu mająuczniowie szkół

powiatowych w dni zajęć szkolnych;

b) Od 16:00 do 22:00 Obiekt dostępny jest dla wszystkich chętnych,
z zastrzeżęnięm pierwszeństwa dla grup zorganizowanych w organizacjach
szko lnych t po zaszkolnych

2)

w dniach sobota

a) od

- niedziela:
10:00 do

;

21:00 Obiekt

z zastrzeżenięm pierwszeństwa

dostępny

jest dla wszystkich

dla grup zorganlzowanych w

chętnych,

organizacjach

szkolnych i pozaszkolnych.

7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia spońowego.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uzytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z
przęznaczenięm zabr

ani

a

si ę

:

1) używania butów piłkarskich

na wysokich i metalowych korkaclr oraz kolców,

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niżzgodnego zptzeznaczęniem
3) boisk, naprzykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

4)

ntszczentaurządzeń sportowych i płyty boiska,

5) wchodzenia

na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

6) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

7)

zaśmiecania,

8) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

ich

9)

zakłócania porządku tużywanta słów wulgarnych,

1

0)

wprowa dzanta zwierząt,

l

1)

korzystania z boisk bez zgody Trenera środowiskowego,

I})przebywania i korzystania z obiektow poza godzinami otwarcia.

9.

Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczęń szatnt w porozumieniu z Trenerem
środowiskowym.

10. Za zniszczęnia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą
osoby korzystające.

11. Wyposażenie i sprzęt sporlowy znajdujący

się na obiekcie należy uzytkować

zgodnie

zprzęznaczeniem.

12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje Trener
środowiskowy.

13. Osoby niepełnoletnie mogą przebywac na terenie obiektu pod pieczą i nadzorem osoby dorosłej
(instruktora sportu, trenef a, nauczyc

ie

l

a, rc dzica).

14. Dopuszcza się mozliwośćrezerwacji korzystania z boiska u Trenera środowiskowego, który
ustala miesięczny harmonogram imprez oraz rozkład treningów 1rozgtywek przeprowadzanych
na terenie obiektow sportowych.

Nr tel. 668-910-502.

15. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportolvych można zgłaszac do administratora
obiektu w godz. 8.00

-

15.00 osobiścielub telefonicznie.

Nr tęl,32 216 29 8l,

Załącz.ntknr 2 do Zarządzenianr 1312021
Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół
w Bieruniu

Zgoćlnie zRozporządzeniem Rady Ministrów

określonychograniczeń, nal<azów

i

z,

dnia 1.03.2021 r.

z dnia 26 lutego

2021 r. w §prawie ustanowienia

z

wystąpieniem §tanu epidemii,

zakazów w rwiązku

w ograniczonym zakre§ie, dozrryolone jest prowadzenie działalności§pońowej
Otwarte pozo§tają obiekty §portowe na powietrzu - m.in. boiska

i rekreacylnej.

Orlik

Zajęciana Orlikach mogą być realizowane pod waruŃiem spełnienia wszystkich obowiązujących
wymogów sanitamych:

o
.
o
o
.
.
.

zachowanie dystansu społecznego,

obowiązek zasłaniania twaruy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, nie dotyczy
w trakcie przebywania na boisku),

weryfikacji liczby osób uczestniczących w zajęciach sportowych i korzystających z obiektu
sportowego lub sprzętu sportowego,
brak mozliwości korzystania z szatni i węńa sanitarnego,

zapewnienia osobom uczestniczącym

w

zajęciach sportowych, korzystającym z obiektu

sportowego lub ze sprzętu sportowego środkido dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

dezynfekcji vtządzenia

i

sprzętu sportowego

po kńdym uzyciu i każdej grupie

korzystających,
zapewnienia lS-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami

zajęó sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego, lub

.

sprzętu sportowego, lub w inny sposób ograniczenia kontaktu pomiędzy tymi osobami,

obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiękt własnymi środkami
do dezynfekcji lub dostępnymi u animatorao

W trosce

o wspólne bezpieczeństwo

bardzo prosimy o staranne przestrzeganie zasad.

