Regulamin obiektu sportowego Arena Futbolu
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Arena Futbolu stanowi teren szkoły i administrowana jest Let’s Go Sp.zo.o.
Z obiektu Arena Futbolu mogą korzystać:
uczniowie podczas zajęć wychowania fizycznego znajdujący się pod opieką nauczyciela
młodzież podczas dodatkowych zajęć sportowych, będąca pod opieką trenera/instruktora
grupy zorganizowane wynajmujące obiekt za zgodą szkoły i/lub Let’s Go Sp. zo.o.
Inne osoby po uzyskaniu zgody od dyrektora szkoły i/lub Let’s Go Sp. zo.o.
Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie obiektu Arena Futbolu wyłącznie pod
opieką osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły i/lub Let’s Go Sp.zo.o.
Osoby przebywające na terenie obiektu Arena Futbolu zobowiązane są do przestrzegania
postanowień niemniejszego regulaminu, do zaleceń dyrektora szkoły oraz Let’s Go Sp.zo.o.
Osoby prowadzące zajęcia na terenie obiektu są odpowiedzialne za bezpieczeństwo
ćwiczących oraz właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę
Przed rozpoczęciem zajęć osoba odpowiedzialna za grupę przebywającą na terenie obiektu
sportowego ma obowiązek sprawdzenia stanu technicznego urządzeń będących wewnątrz
hali sportowej oraz czy na boiskach nie znajdują się niebezpieczne przedmioty (np. rozbite
szkło)
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń związanych z powłoką hali
pneumatycznej lub sprzętu będącego na jej wyposażeniu osoba odpowiedzialna za
prowadzenie zajęć zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub
kierownika z ramienia Let’s Go Sp.zo.o.
Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba która wyrządziła szkodę lub jej
opiekunowie. W przypadku szkody wyrządzonej przez uczestników organizowanej
imprezy/turnieju odpowiedzialność tą ponosi podmiot odpowiedzialny za organizację danej
imprezy/turnieju
Na teren boisk na obiekcie Arena Futbolu wchodzić można jedynie w obuwiu sportowym
Zabroniony jest wstęp na teren boisk w butach posiadających metalowe wkręty (tzw. Kołki)
Na obiekcie sportowym Arena Futbolu oraz na terenie wokół niej (bieżnia tartanowa)
zabrania się:
 Użytkowania obiektu i znajdujących się w niej urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem
lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu siebie oraz innych użytkowników
 Wstępu na obiekt bez wcześniejszej zgody dyrektora szkoły i/lub Let’s Go Sp.zo.o.
 Wnoszenia na teren obiektu oraz spożywania alkoholu, środków odurzających lub
innych podobnie działających substancji.
 Palenia tytoniu wewnątrz oraz na zewnątrz hali sportowej Arena Futbolu
 Przebywania na terenie obiektu w stanie nietrzeźwym
 Wnoszenia na teren obiektu broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów
 Wnoszenia oraz wynoszenia elementów wyposażenia obiektu sportowego bez zgody
dyrektora szkoły i/lub Let’s Go Sp. zo.o
 Zachowania stwarzającego zagrożenie dla siebie oraz innych
 Opierania się, wchodzenia, skakania na powłokę pneumatyczną , którą przykrytą jest
boisko
 Używania wulgaryzmów oraz obrażania jakichkolwiek osób
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Wprowadzania rowerów oraz innych urządzeń kołowych na teren obiektu
sportowego
 Wprowadzania psów, kotów oraz innych zwierząt
 Niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska, powłoki pneumatycznej oraz silników
zewnętrznych
 Zaśmiecaniu terenu
 Przeszkadzaniem zorganizowanym grupą w prowadzeniu zajęć/imprez/turniejów
 Rozniecaniu ognia oraz puszczaniu fajerwerków wewnątrz oraz w odległości 100 m
od hali sportowej Arena Futbolu
Wyjścia ewakuacyjne z hali sportowej mogą być używane wyłącznie w przypadku zagrożenia,
sposób ich użycia został szczegółowo opisany na każdym z nich
Osoby, które nie przestrzegają regulaminu korzystania z obiektu Arena Futbolu mogą zostać
pociągnięte do odpowiedzialności administracyjnej
W przypadku gdy osoba nie będzie stosowała się do regulaminu obiektu sportowego Arena
Futbolu, pracownik SP 303 lub Let’s Go Sp.z o.o. ma prawo wyprosić daną osobę z terenu
obiektu.
Za zdarzenia, które zaistnieją na boiskach szkolnych, a wynikają z nieprzestrzegania
powyższego regulaminu, dyrekcja szkoły orz Let’s Go Sp zo.o nie ponoszą odpowiedzialności
Dyrekcja szkoły oraz Let’s Go Sp.zo.o nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe w
trakcie korzystania z obiektu oraz za rzeczy pozostawione na terenie obiektu sportowego
Arena Futbolu

