
REGULAMIN 

 KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH „ORLIK” 

PRZY VII LO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO  

 
§1 

 

1. Boisko „Orlik” wraz z zapleczem stanowi integralną część VII LO im. 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu. 

2. Celem działalności animatorów „Orlika” jest tworzenie warunków do 

powstawania, funkcjonowania i rozwoju obywatelskich  grup inicjatywnych 

oraz radomskich organizacji i klubów o charakterze sportowym działających na 

rzecz dzieci oraz młodzieży z terenu miasta. 

3. Działalność animatorów „Orlika” skierowana jest w szczególności na 

potrzeby  dzieci i młodzieży oraz wszystkich aktywnych  mieszkańców miasta 

zrzeszonych w amatorskich klubach i zespołach sportowych. 

4. Zadaniem animatorów „Orlika” jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych 

grup inicjatywnych przez: 

-   udostępnienie obiektów sportowych, szatni, sanitariatów itp; 

-   udostępnienie sprzętu sportowego wg własnych zasobów i możliwości; 

- tworzenie harmonogramu zajęć dla wszystkich zainteresowanych wg  

kolejności i trybu  wpływu  wniosków. 

 

§2 

1. „Orlik” czynny jest od poniedziałku do czwartku, w godzinach 15.00 - 22.00, 

a w piątki od 15.00 do 20.30. Zastrzega się możliwość zmiany dni i godzin 

pracy animatorów. 

2. Pomieszczenia i obiekty „Orlika” udostępniane są nieodpłatnie. 

3. Udostępnienie obiektu odbywa się po uprzednim złożeniu wniosku (wzór          

w sekretariacie szkoły i u animatora) do Dyrektora szkoły. Decyduje kolejność 

zgłoszeń i spełnienie kryteriów. 

4.Obiekt jest monitorowany z pomocą kamer, celem zapewnienia 

bezpieczeństwa i kontroli, a administratorem danych jest VII LO im. Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego. 



5. Udostępnienie obiektu  innym wnioskodawcom niż wymienieni możliwe jest 

w przypadku realizacji przedsięwzięć  związanych z rozwojem miasta Radomia 

po uprzednim wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły . 

6. Wnioski na dany rok przyjmowane są w sekretariacie szkoły. 

- od 1 lutego do 10 lutego na okres od 01III do 30VI  

- od 1 czerwca do 10 czerwca na okres od 1VII do 30XI 

7. Wnioskodawcy  ubiegający się o udostępnienie  infrastruktury  obiektu 

zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu. 

8. Zatwierdzone terminy oraz zakres korzystania z obiektów „Orlika” 

umieszczane są w harmonogramie, który dostępny jest w placówce szkoły          

i budynku „Orlika”. 

9. Animatorzy oraz dyrektor liceum zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia 

zmian w harmonogramie spotkań po dokonaniu uzgodnień z wnioskodawcami. 

10. Wnioskodawcy zobowiązani są do przestrzegania ustalonego czasu spotkań 

oraz powiadomieniu szkoły/animatora obiektu o odwołaniu zajęć, rezygnacji lub 

innych zmianach. 

§3 

1. Osoby korzystające  z obiektów „Orlika” zobowiązane są do przestrzegania 

przepisów porządkowych, instrukcji BHP, PPOŻ oraz podporządkowania się 

uwagom i zaleceniom pracowników. 

2. Wynajmujący ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie wypadki osób 

(uszkodzenia ciała i uszczerbki na zdrowiu), które powstały w związku z 

korzystaniem z boiska. Zaleca się ubezpieczenie korzystających z obiektu 

„Orlik”.  

3. Korzystający zobowiązani są do dbałości o używane mienie i ponoszą  

odpowiedzialność za  celową utratę lub uszkodzenie  urządzeń  i sprzętu. 
 

4. Odpowiedzialność za udostępnioną infrastrukturę spoczywa na 

korzystającym, który zobowiązany jest eksploatować  obiekt w sposób 

niepowodujący jego uszkodzenia. 

5. W przypadku dokonania zniszczeń lub uszkodzenia mienia, korzystający 

zostaje wezwany  do uiszczenia zapłaty za powstałe szkody, której wysokość 



zostanie określona zgodnie z wyceną  zleconą rzeczoznawcy  przez  Urząd 

Miejski w Radomiu lub Dyrekcję szkoły. 

6. Osoby korzystające z urządzeń, sprzętu i pomieszczeń nie są upoważnione do 

powierzania ich innym osobom i  są odpowiedzialne za  wszelkie szkody  na  

dysponowanym mieniu. 

7. Na całym obiekcie „Orlik”  obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia 

papierosów, korzystania z innych używek oraz stosowania wulgaryzmów. 

8. Zabrania się przechowywania sprzętu sportowego (butów, piłek, przyborów) 

w obiekcie budynku „Orlika”  oraz na jego terenie. Sprzęt pozostawiony  będzie 

traktowany jako porzucony  i zostanie niezwłocznie usunięty . 

§4 

1. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu „Orlika” uważa się : 

- korzystanie  niezgodne z przeznaczeniem; 

- korzystanie  zagrażające  jego zniszczeniu lub dewastacji; 

- korzystanie do celów działalności odpłatnej lub gospodarczej; 

- wynoszenie jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własność Orlika 

- zaśmiecania pomieszczeń i najbliższego otoczenia ; 

- zachowania naruszające zasady społecznego współżycia. 

 

§5 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

 

Radom, 2018.02.26                                                                       Dyrektor Szkoły 

                                                                                                  mgr Michał Deja 

 

 


