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1. Kompleks boisk zarz dzany jest przez Techniczne Zak ady Naukowe
zwane dalej TZN.

2. Kompleks boisk czynny jest  w dniach:
               a) poniedzia ek – pi tek:

od godziny 7.00 do godziny 17.30  dla TZN  i  innych szkó
ustalonych z zarz dzaj cym,
od godziny 17.30 do 22.00 dla  pozosta ych osób,

b) sobota i niedziela od godziny 8.00 do 22.00.
3. Korzysta  z kompleksu boisk mog  grupy zorganizowane  oraz osoby

indywidualne po wcze niejszym zapoznaniu si  z niniejszym
regulaminem.

4. Osoby korzystaj ce z boisk zobowi zane s   do wpisywania si  do
rejestru osób korzystaj cych oraz do okazania dowodu to samo ci
pracownikowi pe ni cemu  dy ur.

5. Wyposa enie znajduj ce si  na terenie kompleksu boisk mo e by
ytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem i stosownymi instrukcjami.

6. Korzystanie z kompleksu boisk dozwolone jest tylko w stroju sportowym
i odpowiednim czystym obuwiu sportowym – dopuszcza si  obuwie
halowe lub krótkie korki z tworzywa sztucznego.

7. Korzystaj cy z kompleksu ponosz  odpowiedzialno  materialn  za
zniszczenia i dewastacje zarówno obiektu jak i sprz tu. Jednocze nie s
zobowi zani do zg aszania ka dego zauwa onego uszkodzenia
pracownikowi pe ni cemu  dy ur.

8. Korzystanie z kompleksu boisk przez osoby niepe noletnie odbywa si
jedynie w obecno ci i pod nadzorem pe noletniego opiekuna grupy.
Opiekun mo e opu ci  obiekt po wyj ciu ostatniej osoby nieletniej.

9. Za bezpiecze stwo osób wicz cych odpowiada prowadz cy zaj cia.
10.Przed ka dymi zaj ciami prowadz cy zaj cia ma obowi zek sprawdzi

stan udost pnianych urz dze  oraz sprz tu sportowego.
11.Prowadz cy zaj cia /nauczyciel, trener, opiekun/ jest zobowi zany

powiadomi  pracownika  pe ni cego  dy ur o ka dym zaistnia ym
wypadku lub kontuzji wicz cego.

http://www.tzn.edu.pl


12.Zobowi zuje si  u ytkowników kompleksu boisk do utrzymywania
porz dku i dbania o czysto .

13.TZN nie ponosi odpowiedzialno ci za rzeczy pozostawione na terenie
kompleksu boisk.

14.Wszystkie osoby przebywaj ce na terenie kompleksu boisk zobowi zane
 do podporz dkowania si  zaleceniom pracownikowi pe ni cemu  dy ur

lub innym osobom upowa nionym.
15.Kompleks boisk sportowych jest monitorowany.
16. Zabrania si :

wprowadzania zwierz t na teren kompleksu boisk,
wnoszenia petard, szklanych opakowa , materia ów
atwopalnych oraz innych przedmiotów

niebezpiecznych,
wprowadzania rowerów do pomieszcze  socjalnych,
korzystania z boisk bez zgody pracownika pe ni cego
dy ur,

ywania butów pi karskich na wysokich metalowych
korkach oraz kolców,
spo ywania alkoholu i innych u ywek oraz  palenia
papierosów, ognisk,

17. Korzystaj cych z kompleksu boisk zobowi zuje si  do przestrzegania
przepisów BHP i ppo .

18.W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych o udost pnieniu
kompleksu boisk decyduje pracownik pe ni cy  dy ur.

19.Osoby niestosuj ce si  do postanowie  niniejszego regulaminu zostan
usuni te z terenu kompleksu boisk.

20.Dla uczniów korzystanie z boisk jest bezp atne.


