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Podstawa prawna: 
 
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197                  

i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374); 
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949             

i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287); 
3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215); 
4) Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                               
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zmian.); 

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów                      
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878); - wprowadzono 18 maja 2020 r. 

6) Zalecenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie znoszeni ograniczeń COVID-19 i w sprawie boisk sportowych; 
7) Wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania. 
 
I 

Postanowienia ogólne 
 

1. Zespół Boisk Sportowych „ORLIK 2012” we Włocławku, zwanych dalej Orlikiem, administrowany jest w imieniu 
Gminy Miasto Włocławek przez Zespół Szkół Technicznych, z siedzibą przy ul. Ogniowa 2, zwany dalej 
Zarządzającym, którego reprezentuje Dyrektor Szkoły. 

2. Przedstawicielem Zarządzającego na terenie Orlika jest oddelegowany pracownik szkoły, tj. pracownik obsługi nie 
posiadający uprawnień nauczyciela, trenera środowiskowego czy animatora. 

3. Osoby, które w okresie od 18 maja 2020 r. zdecydują się na korzystanie z kompleksu boisk sportowych przy Zespole 
Szkół Technicznych we Włocławku, zwane są w dalszej części regulaminu korzystającym.  

4. Zarządzający Orlikiem lub/i wyznaczony pracownik szkoły, o którym mowa w pkt 2 niniejszego regulaminu, nie 
ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z Orlika w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

5. Wyznaczony pracownik szkoły upoważniony jest do wydawania korzystającym odpowiednich poleceń 
porządkowych, wynikających z przepisów prawa  i obowiązujących na terenie boisk sportowych.  

6. Korzystanie z Orlika jest ogólnodostępne i nieodpłatne.  
7. Przebywanie na terenie Orlika równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.  
8. W bieżącym roku szkolnym, poczynając od 18 maja 2020 r. przewiduje się następujące godziny otwarcia Orlika: 

 poniedziałek - piątek / 15:00 – 19:00; 
 z boiska można korzystać maksymalnie przez 45 minut, rozpoczynając pomiar czasu o pełnych godzinach, tj.  
 15:00-15:45 
 16:00-16:45 
 17:00-17:45 
 18:00-18:45 

 po każdej godzinie lekcyjnej korzystania z boiska następuje 15-minutowa przerwa w celu dokonania dezynfekcji 
bramki wejściowej i wyposażenia boiska (bramek i słupków). 

9. W dniach: sobota – niedziela, oraz w dniach roboczych do godz. 15:00 i po godz. 19:00 Orlik jest nieczynny. 
10. Grupy osób korzystające z Orlika zobowiązane są do wyznaczenia osoby pełnoletniej odpowiedzialnej za grupę. 

Osoba ta odpowiada za ład i porządek w rejonie przebywania danej grupy.  
1) maksymalny limit osób korzystających z boiska wynosi 14 osób plus dwóch trenerów lub osób prowadzących 

zajęcia; 
2) do limitu 14 osób wlicza się także rodzica lub opiekuna dziecka, jeśli w tym czasie obecny jest na terenie boiska. 

11. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego zmiennego 
z płaską podeszwą. 

12. Na terenie boisk mogą przebywać tylko uczestnicy zajęć oraz osoby związane z ich organizacją.  
13. Zarządzający oddaje do dyspozycji korzystającym z Orlika toalety.  

1) stan techniczny toalet na bieżąco kontroluje obsługa Orlika; 
2) wszystkie ewentualne uszkodzenia należy zgłaszać obsłudze Orlika; 
3) korzystający odpowiada materialnie za uszkodzenia dokonane z jego winy; 
4) obsługa Orlika ma prawo sprawdzania tożsamości Korzystającego w czasie użytkowania Orlika.  

14. Orlik, obok swej zasadniczej funkcji ogólnodostępnych boisk i urządzeń sportowych może być miejscem 
przeprowadzania treningów, festynów rekreacyjnych i imprez o charakterze zamkniętym nieodpłatnym.  

15. Poza wyznaczonymi godzinami Orlik jest zamknięty i przebywanie na jego terenie stanowi wykroczenie określone 
przepisami Kodeksu Wykroczeń. 

16. Zarządzający w uzasadnionych sytuacjach ma prawo zamknąć Orlik, bądź ograniczyć jego dostępność.  
17. Do korzystania z Orlika uprawnione są wyłącznie osoby, które stosują się do ustaleń zawartych w niniejszym 

regulaminie oraz korzystają z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.  
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18. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich (tj. poniżej 18 roku życia) odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie 
prawni. 

19. Obsługa Orlika ma prawo wezwać do natychmiastowego opuszczenia boisk wszystkie osoby niestosujące się do 
regulaminu i zasad społecznego współżycia. Dalsze przebywanie na terenie Orlika osób wezwanych do jego 
opuszczenia stanowi wykroczenie wobec przepisów Kodeksu Wykroczeń. 

20. Zarządzający Orlikiem nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za szkody powstałe               
w wyniku działania osób trzecich.  

21. Zarządzający kompleksem boisk  nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z Orlika. 
Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 
szkody w 100% wartości zniszczeń.  

22. Na terenie Orlika znajdują się:  
 wejścia/wyjścia ewakuacyjne;  
 boisko sportowe do piłki nożnej; 
 boisko wielofunkcyjne  z przeznaczeniem do gry w piłkę koszykową i piłkę siatkową; 
 toalety; 
 drogi dojazdowe z parkingiem, chodniki i podjazdy dla osób niepełnosprawnych; 
 ogrodzenie strefy boisk - boiska bezpieczne dla użytkowników, szczególnie dla dzieci 

23. Wjazd na teren Orlika pojazdów z napędem spalinowym jest niedozwolony z wyjątkiem pojazdów służbowych na 
czas wykonywania czynności.  

24. Korzystający z Orlika są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. bhp, porządku 
publicznego a w szczególności zastosowania się do uwag obsługi obiektu.  

25. Teren Orlika objęty jest ciągłym monitoringiem.  
26. Prawo interpretowania zapisów niniejszego regulaminu zastrzeżone jest dla Zarządzającego.  
27. Zarządzający zastrzega sobie zmiany w ww. regulaminie.  

 
II 

Zasady użytkowania boisk sportowych „ORLIK 2012” 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

 
1. Zarządzający Orlikiem dokonuje weryfikacji liczby osób przebywających na boisku szkolnym poprzez odnotowanie 

nazwiska i wieku korzystającego.  
2. Udostępnienie Kompleksu Boisk Sportowych „ORLIK 2012” dla korzystających oznacza łączne i jednorazowe 

przebywanie: 
1) na boisku do piłki nożnej maksymalnie 14 osób; 
2) na boisku do piłki koszykowej (boisku do piłki siatkowej) maksymalnie 14 osób. 

3. W przypadku korzystania z infrastruktury Orlika obowiązują następujące zasady: 
1) zachowanie 2 – metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych, czyli między korzystającymi; 
2) obowiązek zasłaniania twarzy w momencie dotarcia na kompleks boisk sportowych, natomiast przebywający na 

boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy; 
3) bezwzględnego przestrzegania liczby maksymalnie 14 osób na wydzielonym boisku; 
4) weryfikacji uczestników wchodzących na obiekt; 
5) brak możliwości korzystania z węzła sanitarnego lub szatni (poza WC); 
6) dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu przez korzystającego; 
7) obowiązkowa dezynfekcja rąk przez wchodzących i opuszczających Orlik; 
8) korzystanie z osobistego sprzętu treningowego; 
9) dopuszcza się możliwość dokonywania pomiaru temperatury ciała. Przy temperaturze powyżej 38 ᴼ C lub innych 

dolegliwościach zdrowotnych wejście na obiekty sportowe jest zakazane. 
4. W przypadku złych warunków atmosferycznych Orlik jest zamknięty dla korzystających. 
5. Prowadzi się rejestr osób korzystających z Orlika.  
 

III 
Podstawowe obowiązki 

korzystającego z ORLIKA 
 

1. Korzystający przed wejściem na boiska sportowe zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.  
2. Przebranie się w wymagany strój sportowy i obuwie sportowe. Na boiskach nie wolno stosować obuwia sportowego 

z korkami metalowymi, plastikowymi lub kolcami. 
3. Okazanie dokumentu tożsamości pracownikowi szkoły w celu dokonania ewidencji osób korzystających z boisk 

sportowych. 
4. Obowiązek dokonania dezynfekcji rąk przed wejściem na boisko i po opuszczeniu boiska.  
5. Zachowanie co najmniej 2 – metrowej odległości między osobami korzystającymi z boisk sportowych. 
6. Korzystanie z obiektu Orlika w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. 
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IV 
Zakazy obowiązujące osoby korzystające z ORLIKA 

 
1. Na terenie Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 obowiązuje zakaz: 

1) palenia tytoniu; 
2) spożywania napojów alkoholowych; 
3) przebywania osób nietrzeźwych i będących pod wpływem środków odurzających; 
4) wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek i innych wykonanych z kruchego, 

pękającego lub twardego materiału; 
5) dopuszczania się zachowania zagrażającego bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu innych osób korzystających                       

z obiektu; 
6) wprowadzania zwierząt; 
7) jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach, itp.; 
8) niszczenia urządzeń sportowych, ogrodzenia lub wyposażenia boisk; 
9) rozpalania ognisk i grillowania.  

2. Za naruszenie ustalonych zakazów stosuje się sankcje określone przez prawo. 
 

V 
Sankcje i odpowiedzialność 

 
1. Pracownik szkoły odmawia wstępu na boiska szkolne lub nakazuje jego opuszczenie przez korzystających, którzy 

nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności: 
1) naruszyli którykolwiek z obowiązujących zakazów lub nie przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu; 
2) mają podwyższoną temperaturę ciała lub inne objawy niedyspozycji; 
3) posiadają nieodpowiednie obuwie. 

2. W uzasadnionych przypadkach pracownik szkoły wzywa służby mundurowe, tj. 
1) Straż Miejską – tel. alarmowy 986 lub 112, 
2) Policję – tel. 997 lub 112. 

3. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania 
lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu lub wynikające ze złego stanu zdrowia 
użytkowników. 

4. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność 
użytkowników. 

5. Korzystający, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu, zobowiązany jest do pokrycia kosztów 
naprawy albo wymiany zniszczonej rzeczy bez zbędnej zwłoki. 

6. Osoby naruszające porządek publiczny i przepisy niniejszego regulaminu oraz zasady użytkowania urządzeń                         
i sprzętu będą narażone na interwencje, poniosą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody i podlegać 
będą karze określonej w artykule 54 Kodeksu Wykroczeń („Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia 
ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych”). 

 
VI 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku 
znowelizowano w dniu 18 maja 2020 r.  

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
3. Regulamin obowiązuje do czasu wprowadzenia kolejnych zmian lub zniesienia wszelkich ograniczeń 

funkcjonowania szkoły. 
4. Dotychczasowy regulamin boisk sportowych ORLIK ulega zawieszeniu.  
5. Wszelkie zmiany w treści regulaminu wymagają formy pisemnej.  
6. Telefony alarmowe: 

1) Straż Miejska we Włocławku – 986 
2) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – 54 411 68 33 
3) Komenda Miejska Policji we Włocławku – 997 lub 112 
4) Pogotowie Ratunkowe we Włocławku – 999 lub 112 
5) Państwowa Straż Pożarna we Włocławku – 998 lub 112 

 
 

Dyrektor  
Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku 

 


