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Regulamin korzystania ze szkolnych obiektów sportowych.

 1. Szkolny Obiekt Sportowy zwany dalej obiektem przeznaczony jest do gry:
a) piłkę nożną
b) piłkę ręczną
c) piłkę siatkową
d) piłkę koszykową
e) inne gry zespołowe
f) inne zajęcia sportowo-rekreacyjne

2. Obiekt udostępniony jest we wszystkie dni tygodnia.
3. Administratorem zarządzającym obiektem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5.
4. Administrator zapewnia prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i ich techniczną sprawność.
5. Osobą zajmującą się obsługą obiektu jest kierownik gospodarczy szkoły.
6.Wszystkie ewentualne uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład wyposażenia obiektu
zgłasza się kierownikowi gospodarczemu szkoły lub innemu pracownikowi szkoły.
7. Z obiektu w pierwszej kolejności korzystają uczniowie szkoły podczas zajęć lekcyjnych
pozalekcyjnych  oraz  pozaszkolnych.  W  trakcie  tych  zajęć  za  bezpieczeństwo  uczniów
odpowiada prowadzący zajęcia.
8. Po zakończeniu zajęć szkolnych  i pozaszkolnych z obiektu mogą korzystać użytkownicy
spoza szkoły. Za ich bezpieczeństwo zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności.
9.  Wszyscy  korzystający  z  obiektu  zobowiązani  są  do  korzystania  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  zasadami  bezpieczeństwa  oraz  stosowania  się  do  poleceń  i  wskazówek
obsługi obiektu.
10.W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z obiektu zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
b) wprowadzania i używania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e)  wnoszenia  i  palenia  tytoniu,  spożywania  alkoholu,  narkotyków  oraz  innych  środków
odurzających,
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
g) przeszkadzania w zajęciach lub w grze,
h) zakłócania porządku i używania wulgarnego słownictwa
i) wprowadzania zwierząt,
j) wstępu i przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
k)  palenia  ognisk  oraz  używania  materiałów  pirotechnicznych  i  szkodliwych  substancji
chemicznych.
11. W przypadku kontuzji, wypadku lub wystąpienia innego zagrożenia należy powiadomić
odpowiednie służby:

- tel. alarmowy - 112
- pogotowie ratunkowe - 999 
- straż pożarną -  998
- policję - 997
- straż miejską – 75 644 79 90

12.  Administrator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  osobiste  skradzione   lub
pozostawione na obiektach sportowych przez użytkowników. 



13. Dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania
z obiektu po zakończonych zajęciach szkolnych. 
14. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są do pokrycia
kosztów jego naprawy lub odtworzenia na zasadach określonych w przepisach powszechnie
obowiązujących.  
15. Wychodzenie ucznia z boiska w czasie trwania lekcji wychowania fizycznego i innych
zajęć sportowych jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela, wychowawcy.
16. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu boisk przez
służby porządkowe i policję każdej osoby niestosującej się do powyższych zasad.

        Zatwierdzono podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej dnia 30.08.2019 r.


