REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU
BOISK SPORTOWYCH
PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADECZNICY
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem obiektów sportowych jest dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Radecznicy, ul. Gwarna 4; tel. 846818691.
2. W skład obiektów sportowych wchodzi: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne do gry
w piłkę koszykową, piłkę ręczną, piłkę siatkową i tenis ziemny, bieżnia, skocznia do skoku
w dal z rozbiegiem, stanowiące własność szkoły.
3. Za korzystanie z obiektu nie pobiera się opłaty.
4. Pierwszeństwo korzystania z obiektów sportowych mają uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Radecznicy, kluby sportowe, w dalszej kolejności pozostali użytkownicy
po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.
5. Obiekty sportowe mogą być wykorzystane w celu przeprowadzenia imprez, na podstawie
zawartych umów z administratorem. Organizator imprezy ma obowiązek uzgodnić
z administratorem szczegółowy sposób zachowania się podczas jej trwania, jednocześnie
przestrzegając obowiązujący regulamin.
6. Zarządca zastrzega sobie prawo odwołania wcześniej zaplanowanych zajęć.
7. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych zarządca może
czasowo zabronić korzystania z obiektu.
8. Korzystanie z obiektów sportowych dozwolone jest tylko pod nadzorem osoby
upoważnionej lub nauczyciela w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
9. Upoważniony pracownik szkoły może:
• nakazać opuszczenie obiektu użytkownikom, którzy łamią niniejszy regulamin,
• wezwać policję w celu usunięcia osób pozostających na terenie obiektu mimo nakazu
opuszczenia go.
10. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane pod kierownictwem pełnoletniego
opiekuna. Ponosi on odpowiedzialność za prowadzoną przez siebie grupę.
11. Osoby korzystające z obiektów sportowych zobowiązane są do wpisania się do rejestru
użytkowników. Wpis jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem obiektu i jego
akceptacją. Osoba pełnoletnia wpisana w rejestrze odbiera klucze do obiektów sportowych,
a po zakończonych zajęciach oraz po wcześniejszym sprawdzeniu stanu obiektów
sportowych przez upoważnionego pracownika szkoły następuje zwrot kluczy
administratorowi obiektów sportowych.
12. Osobom będącym w posiadaniu kluczy do obiektów sportowych zabrania się dorabiania
kluczy oraz udostępniania kluczy osobom trzecim. Rezerwacja i odbiór kluczy możliwa
jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
13. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan
udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego. Korzystający zobowiązany jest
do zgłoszenia każdego zauważonego uszkodzenia dyrektorowi szkoły lub konserwatorowi.
14. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie zmiennego, miękkiego obuwia
sportowego oraz odpowiedniego stroju.
15. Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu,
przepisów BHP i P. POŻ. oraz zachowania porządku, czystości, estetyki na terenie całego
obiektu i w jego otoczeniu.

16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie
z ich przeznaczeniem zabrania się:
1) używania butów wyposażonych w korki lub kolce,
2) wprowadzania i używania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower,
motorower, deskorolka, rolki, itp..
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
5) palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
6) zaśmiecania, wnoszenia butelek i innych pojemników wykonanych ze szkła lub innego
pękającego materiału
7) przeszkadzania w zajęciach lub w grze,
8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
9) wprowadzania zwierząt,
10) korzystania z obiektu bez zgody,
11) używania na terenie obiektu czapek, kominiarek i innych akcesoriów utrudniających
identyfikacją osoby,
12) rozniecania ognia, zapalania wszelkich wytworów pirotechnicznych,
13) pisania, malowania, oklejania na ogrodzeniu i elementach wyposażenia obiektu,
14) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo,
15) załatwiania potrzeb fizjologicznych,
16) wnoszenia rozpylaczy gazu, substancji żrących lub farbujących.
17. Osoby
naruszające
regulamin
będą
pociągnięte
do
odpowiedzialności
karno - administracyjnej.
18. Osoby, które nie dostosują się do postanowień niniejszego regulaminu nie będą miały
prawa przebywać na terenie szkolnych obiektów sportowych.
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie obiektów
sportowych, jego kradzież ani za jakiekolwiek wypadki, które mogą wystąpić w trakcie
korzystania z obiektu.
2. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu
i znajdujących się na nich urządzeniach odpowiadają korzystający, a w przypadku osób
niepełnoletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie i zobowiązani są do pokrycia 100%
wartości powstałej szkody.
3. Osoby prowadzące zajęcia na obiektach sportowych są odpowiedzialne za bezpieczeństwo
uczestników zajęć oraz za właściwą organizację, porządek i dyscyplinę w czasie ich trwania.
4. W czasie prowadzonych zajęć sportowych osoby dorosłe korzystają z obiektów sportowych
na własną odpowiedzialność, a za uczniów odpowiada nauczyciel.
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