ZAIACZNIK NR 15
zdma l2maja2Ol6r.
do Zarzdzenia Nr 22/2016
Dyrektora Zakladu Karnego w Sierakowie l4skim
z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie porz4dku wewn9trznego

REGULAMIN BEZPIECZNEGO U2YTKOWANIA
URZADZEN I SPRZETU SPORTOWEGO
1.Zasady bezpiecznego korzystania z dr叩ka i por9czy:
- dr"ek i por9cze su複 do podci4gania si9 i opuszczania si9 lub do napinania odpowiednich partii
mi9gni tulowia,
- nie wolno korzysta6 ze sprz9tu w spos6b niezgodny z jego przeznaczeniem,
- uytkowanie sprz9tu powinno obywa6 si9 w spos6b bezpieczny z zapewnieniem odpowiedniej
dbaogci o sprz9t: osadzony zobowi4zany jest sprawdzi6 stan techniczny i kompletno§6 sprz9tu,
wszystkie uszkodzenia sprz9tu naley bezzwlocznie zglasza6 przelo之onemu.
2. Zasady bezpiecznego korzystania z tablicy z koszem:
ー nie mo2na wiesza6 si9 na obr9czy z siatk4,
- nie mo之na wchodzi6 na konstrukcj9 podtrzymujc4 tablice z koszem,
ー nie mo之na rzuca do kosza innymi przedmiotami ni2 su之 ca do tego pilka do koszyk6wki,
ー w czasie korzystania z tablicy z koszem nale2y mie6 pene obuwie sportowe.
3. Zasady bezpiecznego korzystania z bramek znajdujcych si9 na polu spacerowym:
ー nie wolno wykonywa zwis6w na bramce,
- nie wolno szarpa siatek zalo之onych na bramkach,
- nie mona uderza亡 r62nymi przedmiotami o bramk9,
- nie wolno zdejmowa siatek przymocowanych do bramek,
- nie wolno korzysta z pilek w spos6b niezgodny z ich przeznaczeniem.
4. Zasady bezpiecznego korzystania z siatek przeznaczonych do gry w pilk siatkow4 oraz instalacji do
zamocowania tej siatki:
- nie wolno bez nadzoru przelo2onego rozklada siatki,
ー nie wolno wiesza6 si9 na siatce,
ー nie wolno rozrywa6 siatki,
ー nie wolno wchodzi6 na supki podtrzymujce siatk
5. Zasady bezpiecznego korzystania ze stol6w tenisowych i sprz9tu do tego przeznaczonego:
ー nie wolno bez nadzoru przelo之onego rozklada oraz sklada6 stol6w tenisowych,
ー nie wolno opiera6 si9 o stoy,
ー nie wolno uderzad o st6l rakietkami oraz innymi przedmiotami,
ー nie wolno uywa6 do gry innych przedmiot6w ni2 sprz早t do tego przeznaczony,
- nie wolno wchodzi6 na stoy, biega wok6l stol6w oraz pod nie wchodzi6,
ー nie wolno bez wyra乏nego polecenia montowa6 siatek do gry w tenisa stolowego,
ー ze stol6w tenisowych naley korzysta wylcznie w penym obuwiu sportowym
6. Inne zasady:
ー zabrania si9 korzystania ze sprz9tu sportowego w odziey i obuwiu nieprzystosowanym do
aktywno§ci sportowej,
- korzystanie ze sprz早tu sportowego jest rwnowane z akceptacj4 powy2szego regulaminu,
- osadzony ponosi odpowiedzialno§6 finansowa za zniszczenie, zdekompletowanie sprz9tu,
- nieprzestrzegaj4cym regulaminu zostanie sporzdzony wniosek o wymierzenie kary dyscyplinarnej.

