REGULAMIN
Korzystania z boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie
1.

§1
Boiska ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowane są przy Szkole Podstawowej w Dobczynie i zarządzane
przez Dyrektora Szkoły.
§2

1. Boiska są czynne w godzinach pracy Szkoły Podstawowej w Dobczynie.
2. Obiekty przeznaczone są do realizacji zajęć programowych uczniów szkoły w obecności opiekuna
(nauczyciela, wychowawcy).
3. W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych umożliwia się korzystanie z obiektów przez grupy
zorganizowane pod nadzorem osoby dorosłej, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Dyrektorem
Szkoły.
4. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w sekretariacie szkoły lub na bieżąco na dany
dzień po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
5. Rezerwacji można dokonać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu : 022 799 93 32 .
§3
1. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia
sportowego o płaskiej podeszwie.
2. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi.
3. Na terenie boiska obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, motorowerach, rolkach, deskorolkach
lub innym sprzęcie.
§4
1. Na terenie boiska obowiązuje zakaz :
1) użytkowania urządzeń sportowych i nawierzchni boisk przez osoby nieupoważnione,
2) użytkowania urządzeń sportowych i płyty boisk przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu
lub środków odurzających,
3) niszczenia sprzętu, nawierzchni boisk i korzystania z nich w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
4) zaśmiecania terenu,
5) wprowadzania psów i kotów oraz innych zwierząt stanowiących zagrożenie dla korzystających z
boiska,
6) wprowadzania motorowerów, rowerów, wózków dziecięcych itp.,
7) spożywania alkoholu, palenia tytoniu i środków odurzających,
8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
9) wnoszenia na boisko wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów (pojemników z gazem,
materiałów łatwopalnych itp.),
10) przebywania na boisku po godzinach ustalonych w wewnętrznym regulaminie.
§5
1. Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie
porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
2. Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń, z których będzie korzystał.
W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt Dyrektorowi Szkoły
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boisk (nie dotyczy
zajęć programowych uczniów).
4. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.
5. Za przedmioty pozostawione na boiskach szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
6. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą wypraszane z terenu
boisk. Wobec nich mogą być wyciągnięte konsekwencje wynikające z kodeksu postępowania
administracyjnego.

7. Obiekty w godz. 800 do 1700 w dni powszednie przeznaczone są do realizacji zajęć programowych
uczniów .
8. Pierwszeństwo w korzystaniu z boisk w godzinach popołudniowych mają uczniowie szkoły pod opieką
osób dorosłych.
9. Szkoła nie udostępnia sprzętu sportowego grupom korzystającym z boisk poza zajęciami dydaktycznymi
szkoły.
§6
. W okresie od dnia 1 kwietnia do 30 października z boisk można korzystać:
 w dzień roboczy w godz. 1700 – 2000,
 czasie wakacji w dni robocze w godz. 1000 – 2000.

Telefony alarmowe:
Straż Pożarna 998
Policja 997 lub 112
Pogotowie Ratunkowe 999 lub 112

