Regulamin korzystania z ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w
Szczawinie

§1
Boisko
sportowe
jest
obiektem
ogólnodostępnym,
wielofunkcyjnym
wykorzystywanym do prowadzenia zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych,
międzyszkolnych i środowiskowych, zawodów, rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży
i społeczności lokalnej. Można na nim rozgrywać mecze piłki nożnej, ręcznej, siatkowej,
koszykówki oraz tenisa ziemnego.
§2
1. Zarządcą obiektu jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w
Szczawinie.
2. Przedstawicielem zarządcy jest pracownik szkoły, któremu powierzono opiekę nad
obiektem.
3. Boisko jest czynne w godzinach pracy szkoły.
4. Z boiska w pierwszej kolejności korzystają uczniowie, realizujący zajęcia
programowe w godzinach od 730 – 1600.
5. Korzystanie z boiska poza godzinami pracy szkoły podlega uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły.
6. Z boiska mogą dodatkowo korzystać mieszkańcy lokalnej społeczności oraz
pracownicy szkoły ( w dni pracy szkoły ).
7. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji. Rezerwacji można dokonać
w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: 42 / 716-91-23 co najmniej 1 dzień
wcześniej.
8. Zajęcia sportowe mogą być prowadzone wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,
która przyjmie odpowiedzialność za osoby uczestniczące w zajęciach, wskazując listę
osób zgłoszonych pod opiekę. W okresie wakacji z boiska korzystać także mogą
absolwenci szkoły za zgodą rodziców.
9. Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania
zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.
10. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do
odpowiedzialności karno – administracyjnej.
11. Osoby przebywające na terenie obiektu nie mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych
w szkole ( szatnia, toaleta ).
12. Nie przewiduje się wypożyczania sprzętu innego poza tym, w który boisko jest
wyposażone na stałe.
13. W okresie zimowym i w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy boisko jest
wyłączone z użytkowania.

§3
1. Wszyscy korzystający z boiska zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
• przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz zachowania porządku,
czystości i estetyki na terenie całego obiektu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu,
• stosowania się do poleceń przedstawiciela zarządcy,
• korzystania z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
• używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego o czystej,
płaskiej podeszwie,
• przestrzegania zasad współżycia społecznego,
• niezwłoczne informowanie pracownika szkoły ( opiekuna boiska ) o wszelkich
uszkodzeniach urządzeń i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo użytkowników.
2. Na terenie boiska obowiązuje zakaz:
• korzystania z boiska bez zgody zarządcy boiska,
• używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi, gumowymi i plastikowymi,
• palenia tytoniu,
• spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania na nim osób nietrzeźwych,
• przyjmowania środków odurzających,
• wprowadzania psów i innych zwierząt,
• korzystania z boiska w godzinach nocnych,
• zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników,
• żucia gumy, spożywania lodów, używania farb, lakierów itp.,
• poruszania się na rowerach, motorowerach, rolkach, deskorolkach i innym
sprzęcie,
• niszczenia trawy i innej roślinności wokół obiektu,
• przeszkadzania w grze, używania wulgarnych słów i innego zakłócania porządku,
• załatwiania potrzeb fizjologicznych w innych miejscach niż toalety,
• śmiecenia, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
• wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego,
• parkowania rowerów, aut i innych pojazdów w pobliżu boiska,
• wchodzenia na ogrodzenie boiska, wspinania się na sprzęt sportowy i innych
zachowań niezgodnych z regułami rozgrywek, gier i zabaw.
§4
Uprawnienia przedstawiciela zarządcy boiska:
1. Legitymowanie osób przebywających na terenie boiska oraz szkoły.
2. Wyłączanie obiektu lub jego części z użytkowania.
3. Odwoływanie wcześniejszej rezerwacji boiska.
4. Nakazanie zmiany obuwia na sportowe.
5. Zwracanie uwagi na niekulturalne , niezgodne z duchem sportowym zachowanie.
6. Zakazanie wstępu na teren szkoły osobom, które zakłócają ład i porządek.

§5
Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
2. Rzeczy osobiste wniesione na teren szkoły, boiska lub szatni.
§6
Za szkody materialne powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z obiektu i
znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób
niepełnoletnich – ich opiekunowie i rodzice. Obowiązuje odpłatność za wyrządzone szkody w
wysokości 100% ich wartości.
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