
REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNMI nr 4  

w GOLENIOWIE 

 

 

CEL REGULAMINU  

 

1. Regulamin służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie boiska szkolnego 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników boiska. Wraz z wejściem na teren boiska użytkownik 

zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz wszystkich zasad 

bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu. 

3. Podczas uroczystości, imprez, zawodów, itp. kierownicy imprez i kierownicy ekip są odpowiedzialni  

za przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu przez uczestników. 

 

UŻYTKOWNICY 

 

1. Dzieci poniżej lat 7 mogą przebywać na terenie boiska oraz korzystać z jego urządzeń wyłącznie pod opieką 

osób dorosłych. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci. 

2. Korzystający z boiska szkolnego zobowiązani są do utrzymania porządku na jego terenie. 

3. Dyrektor szkoły może, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub innymi ważnymi 

powodami, ograniczyć korzystanie z obiektu w całości lub z jego części. 

4. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu wewnętrznego oraz przepisów 

bezpieczeństwa użytkowników. 

 

ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z OBIEKTU 

 

1. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego  

w godzinach od 8.00 do 14.20 

2. Na boisku szkolnym w godzinach od 8.00 do 14.20 mogą przebywać grupy ćwiczebne tylko w obecności 

nauczyciela. 

3. Od godziny 14.20 do godziny 21.00 boisko szkolne jest ogólnodostępne. 

 

OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTU 

 

1. Wejście na teren boiska szkolnego oznacza automatycznie bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu. 

Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu obiektu każdej osoby nie stosującej się  

do powyższych zasad. 



2. Zabrania się wnoszenia na boisko szkolne i posiadania na jego terenie: napojów alkoholowych oraz innych 

środków odurzających i psychotropowych, broni, środków pirotechnicznych, butelek, puszek, kijów  

i innych przedmiotów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób. 

3. Zakazuje się: 

 Przechodzenia przez ogrodzenie, niszczenia ogrodzenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na 

boisku 

 Jazdy rowerem z wyłączeniem „Miasteczka ruchu drogowego” 

 Wprowadzania psów 

 Rzucania jakichkolwiek przedmiotów na boisko 

 Używania wulgarnego słownictwa, obrażania innych osób 

 Wzniecania ognia, zapalania petard i fajerwerków 

 Niszczenia, dewastacji, zanieczyszczania urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie obiektu 

 Załatwiania potrzeb fizjologicznych i zaśmiecania boiska 

4. Każdy wypadek uczeń zgłasza nauczycielowi. 

5. Każdy użytkownik obiektu obowiązany jest postępować zgodnie z postanowieniami niniejszego 

regulaminu. 

6. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania lub usuwania z obiektu osób będących pod 

wpływem alkoholu. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

 

1. Za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub nieodpowiednie 

korzystanie z urządzeń obiektu, jego kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Za pozostawione na obiekcie wartościowe przedmioty dyrektor szkoły nie odpowiada. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i obowiązuje na czas nieokreślony. 

2. Szczegółowe obowiązki i zasady bezpieczeństwa określają przepisy prawa powszechnie obowiązujące. 

 


