Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 9/ 2021
Dyrektora Szkoły
z dnia 9 kwietnia 2021 r.

REGULAMIN BOISKA PIŁKARSKIEGO
1.Boisko piłkarskie jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania
fizycznego i spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów szkoły oraz do prowadzenia
zajęć rekreacyjno-sportowych.
2. Boisko piłkarskie jest dostępne w godz. 8.00 - 21.00
3. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w obecności nauczyciela.
4. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący.
5.Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie boiska
piłkarskiego.
6. Korzystanie z boiska przez osoby postronne odbywa się na własną odpowiedzialność
korzystającego lub na odpowiedzialność opiekuna dziecka.
7. Szkoła nie odpowiada za rzeczy wniesione na teren boiska oraz pozostawione na terenie
przyszkolnym.
8. Korzystanie z boiska przez grupy zorganizowane możliwe jest wyłącznie po uprzednim
uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.
9.Z urządzeń znajdujących się na terenie boiska należy korzystać zgodnie z ich
przeznaczeniem.
10. Stan techniczny obiektu sportowego i jego urządzeń kontroluje nauczyciel prowadzący
zajęcia przed ich rozpoczęciem.
11. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać w sekretariacie szkoły lub
telefonicznie pod numerem 29 777 85 85.
12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie obuwia sportowego o miękkiej, czystej
i płaskiej podeszwie, obowiązuje zakaz wchodzenia na sztuczną nawierzchnię w tzw. korkach
piłkarskich.
13. Na obiekcie obowiązuje zakaz:
-wprowadzania psów i innych zwierząt,
-niszczenia urządzeń,
-palenia wyrobów tytoniowych,

-spożywania napojów alkoholowych,
-przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem środków
odurzających,
- załatwiania potrzeb fizjologicznych przy boisku i na całym terenie przyszkolnym,
- żucia gumy i wyrzucania jej na nawierzchnię,
-zaśmiecania terenu.
14. Korzystający z obiektu są zobowiązani do zachowania porządku i bezwzględnego
przestrzegania regulaminu, przepisów p. poż. i bhp.
15. Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu szkoła nie ponosi
odpowiedzialności.
16. Za doznane urazy podczas korzystania z boiska w czasie pozalekcyjnym przez
niepełnoletniego odpowiedzialność ponosi opiekun, rodzic,
17. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska
i znajdujących się na nim urządzeń (w pełnej wysokości) odpowiadają korzystający,
a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie prawni i rodzice.
18. Naruszenie zawartych w niniejszym regulaminie przepisów porządkowych podlega
karom, względnie sankcjom, przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa.

Telefony alarmowe:
NUMER ALARMOWY 112
POGOTOWIE 999
POLICJA 997
STRAŻ POŻARNA 998

Regulamin obowiązuje od dnia 9 kwietnia 2021 r.

