Boisko do piłki nożnej
Police

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Boisko Orlik usytuowane jest przy ulicy Siedleckiej, na
terenie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach,
ok.17 km na północ od centrum Szczecina. Obiekt
zlokalizowany jest przy Rondzie Pionierów Polic,
bardzo blisko przystanków komunikacji miejskiej, przy
których zatrzymują się autobusy komunikacji miejskiej
oraz Linii Samorządowej, a w sezonie letnim:
Działkowej i Plażowej. W sąsiedztwie Orlika znajduje
się Skwer Jana Pawła II, na terenie którego postawione
zostały: pomnik Jana Pawła II i kapliczka Matki Boskiej
Fatimskiej. Niedaleko znajduje się również Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie, a także
Przychodnia „SPEC-MEDICA” i Szpital Kliniczny nr 1.
Orlik Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach
wraz z boiskiem wielofunkcyjnym usytuowanym obok
niego, stanowi bazę sportową dla uczniów szkoły, ale
także dla wszystkich, którzy z chęcią poddają się
aktywności sportowej. Boisko powstało w roku 2009 i
przeznaczone jest do gry w piłkę nożną; jego
powierzchnia wynosi 1860 m², szerokość - 26 m, a
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zajęcia szkolne dla uczniów w
okresie roku szkolnego: pon. – pt.
: 8:00-16:00,
w roku szkolnym dla wszystkich
chętnych: pon.– pt. : 16:00-22:00,
sob., niedz.: 10:00-22:00,
w lipcu i sierpniu kompleks
sportowy jest czynny: pon.niedz.: 10:00- 22:00.
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długość - 56 m. Nawierzchnia boiska wykonana jest z
trawy syntetycznej. Orlik z jednej strony okalają
trybuny ustawione w trzech rzędach na całej długości
boiska. Przy większej liczbie widzów istnieje
możliwość dostawienia trybun z drugiej strony. Obiekt
jest ogrodzony, zamykany w godzinach nocnych, a w
okresie jesienno-zimowym, wieczorami oświetlany
przez reflektory ustawione wokół. W czasie roku
szkolnego w godz. od 8.00 do 16.00 z boiska
korzystają uczniowie szkoły, natomiast popołudniami,
w weekendy i w okresie wakacyjnym udostępniony jest
on dla wszystkich chętnych. Korzystanie z boiska nie
podlega opłacie. Za funkcjonowanie boiska
odpowiedzialny jest animator sportu, który prowadzi i
koordynuje zajęcia sportowe. Zasady korzystania z
kompleksu sportowego określa regulamin zawieszony
przy wejściu do obiektu, jak również dostępny w
Internecie na stronie:
www.zspolice.pl/zspolice/baza/orlik/regulamin. Na
terenie szkoły i poza nią skorzystać można z
nieodpłatnych miejsc parkingowych.
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