
Załącznik nr 5 

 

Regulamin korzystania z ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego  

przy Szkole Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce 

 

I. Postanowieniaogólne: 

 

1. Regulaminokreślazasadykorzystaniazboiska,sankcjezanieprzestrzeganieniniejszegoregul

aminuorazsprawyistotnedlabezpiecznegokorzystaniaz boiskaijego trwałości. 

 

2. ZarządcąobiektujestDyrektorSzkołyPodstawowejim. 100-lecia Niepodległości Polski w 

Kalinówce 

 

3. Boiskosportowejestobiektemogólnodostępnym,wielofunkcyjnymwykorzystywanymdopr

owadzeniam.in.zajęćlekcyjnych,pozalekcyjnych,szkolnych,międzyszkolnychiśrodowisko

wych,zawodów, rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społecznościlokalnej. 

 

4. Boisko czynne jest zgodniezharmonogramem pracy obiektu. Zastrzega się możliwość 

wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności konserwacji, zawodów 

sportowych bądź warunków atmosferycznych uniemożliwiających korzystania z obiektu. 

 

5. Dopuszczasięmożliwośćkorzystaniazboiskaprzezinnychużytkowników,podwarunkiemak

ceptacjiistosowaniazasadokreślonychwniniejszymregulaminie. 

 

6. Istniejemożliwośćrezerwacjiboiska.Rezerwacjinależydokonywaćuzarządcyboiska. 

 

7. Nieprzewidujesięwypożyczaniasprzętuinnegopozatym,wktóryboiskowyposażonejestnast

ałe. 

 

8. Wmiesiącachwakacyjnych,podczasferiiiprzerwzimowychobowiązujeodrębnyharmonogra

mkorzystaniazboiska. 



Zasady korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego: 

 

1. Korzystaniezboiskajestpłatne. 

 

a)  wstęp na obiekt jest płatny – zgodnie z cennikiem. 

b) pierwszeństwo korzystania z obiektu mają użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji telefoniczne 

lub osobiście, 

c) osoby do 13 lat mogą korzystać z boiska tylko pod nadzorem osoby pełnoletniej 

(opiekuna/trenera/instruktora), 

d) korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia 

sportowego o płaskiej podeszwie, nie pozostawiających śladów na powierzchni. 

e) akcesoria i sprzęt sportowy we własnym zakresie 

 

BEZWZGLĘDNIEZABRANIASIĘ: 

 spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych

 podobniedziałającychsubstancji, 

 wstępuosobomnietrzeźwym, 

 paleniapapierosów,żuciagumyijejwyrzucaniananawierzchnię, 

 używania butów innych niż określone w punkcie II. d. 

 wprowadzaniazwierząt, 

 poruszaniasię naboiskunarowerach,rolkach,deskorolkachiinnymsprzęcie 

mogącymspowodowaćuszkodzenienawierzchni, 

 niszczeniatrawywokółogrodzeniaiparkowaniarowerów, 

 przeszkadzaniawzajęciachlubgrze, 

 zakłócaniaporządkuiużywaniasłówwulgarnych, 

 wchodzenianaogrodzenieiurządzeniasportowe, 

 załatwianie potrzeb fizjologicznych na boisku i całym

 terenieprzyszkolnym, 

 korzystaniazboiskabezzgodyprzedstawicielaZarządcyboiska, 

 śmiecenia,wnoszeniaopakowańszklanychimetalowych, 

 wnoszeniamateriałówpirotechnicznychiogniaotwartego, 

 przebywanianaterenieboiskai wstępunaterenszkołypogodz.22:00.



 

II. Uprawnieniaprzedstawicielazarządcyboiska: 

 

1. Legitymowanieosóbprzebywającychnaterenieboiskaorazszkoły. 

2. Wyłączanieobiektulubjegoczęścizużytkowania. 

3. Odwoływaniewcześniejszejrezerwacjiboiska. 

4. Nakazaniezmianyobuwianasportowe. 

5. Zwracanieuwaginaniekulturalne,niezgodnezduchemsportowymzachowanie. 

6. Zakazaniewstępunaterenszkołyosobom,którezakłócająładiporządek. 

 

III. Przedstawicielzarządcynieponosiodpowiedzialnościza: 

 

1. Wypadkipowstałewtrakciekorzystaniazboiska. 

2.  Rzeczy osobiste wniesione na teren boiska oraz pozostawione na terenieprzyległym. 

 

IV. Postanowieniakońcowe: 

 

1. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadająmaterialnieza 

wyrządzoneszkody. 

 

2.  Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego 

przestrzeganiaregulaminu,przepisówp.poż.ibhp,atakżepoleceńwydanychprzezprzedstawicielaZar

ządcy. 

 

3. 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. 

 

4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem oraz akceptacji jego 

postanowień, a także poleceń wydanych przez przedstawiciela zarządcy. Nie zastosowanie się do 

niniejszych zasad, spowoduje usuniecie z obiektu. 

 

5. Teren boiska wielofunkcyjnego jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą 

być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie 

stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Administrator gwarantuje, iż monitoring prowadzony 

jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. 

 


