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I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 

Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach; ul. Poznańska 541  

w Świecicach, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz sprawy istotne 

dla bezpiecznego korzystania z boiska i jego trwałości. 

2. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem szkolnym, wykorzystywanym do prowadzenia 

m.in. zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych i międzyszkolnych, zawodów, 

rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. 

3. Boisko przeznaczone jest do uprawiania piłki koszykowej, siatkowej, piłki ręcznej  

i nożnej, tenisa ziemnego. 

4. Pierwszeństwo do korzystania z boiska mają uczniowie Szkoły Podstawowej  

w Święcicach. 

a) zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w obecności nauczyciela  

b) za uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący. 

5. Zastrzega się możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności 

konserwacji. 

 

II. Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego: 

 

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 oraz 

kolców. 

3. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się: 

a) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe, rozpinania siatki, 

b) przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych, 

c) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

d)  dewastowania urządzeń sportowych, płyty boiska oraz ogrodzeń, 

e) korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych, 

f) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,                                                                                                                                                  

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

h) palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych 

substancji chemicznych, 

i) wprowadzania zwierząt, 

j) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem 

boisk, np. rower, motorower, motocykl, deskorolka, rolki, wózki dziecięce itp.,  



k) palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków 

odurzających, wnoszenia jedzenia oraz gumy do żucia, (napojów chłodzących 

nie można spożywać na płycie boiska) 

l) wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających  

i psychotropowych lub innych podobnie działających substancji, 

m) niszczenia zieleni wokół boiska i szkoły, 

n) korzystania z boiska niezgodnie z jego przeznaczeniem i po zmroku. 

4. 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 w godzinach pracy szkoły. 

 
III. Szkoła Podstawowa w Święcicach nie ponosi odpowiedzialności za: 

 

1. Wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu poza godzinami pracy szkoły. 

2. Utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych na terenie boiska wielofunkcyjnego. 

 

IV. Postanowienia końcowe: 

 

1. Użytkownicy (poza godzinami pracy szkoły) korzystają z boiska na własną 

odpowiedzialność. Za wypadki powstałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu  

i zasad BHP szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych 

znajdujących się na terenie obiektu odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która 

dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich, prawny opiekun. 

3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, 

przepisów p. poż i bhp, a także poleceń wydawanych przez dyrektora szkoły, jego 

przedstawiciela oraz zachowania porządku, czystości i estetyki na terenie całego 

obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu. 

4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte  

do odpowiedzialności karno – administracyjnej. 

5. Wykaz telefonów alarmowych: 

 

Policja  - 997, tel. kom. – 112         

Straż Pożarna – 998,        

Pogotowie Ratunkowe – 999 
 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oswiaty (Dz.U z 2004r nr 256, poz.2572 z późn. zm.). 

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6 poz.69 z póź. zm). 

 


