REGULAMIN KORZYSTANIA
Z BOISKA SPORTOWEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15
W BIAŁYMSTOKU

1. Boisko jest własnością Miasta Białystok administrowaną przez dyrektora szkoły.
2. Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyty boiska czuwają nauczyciele
prowadzący zajęcia , instruktorzy sportu lub osoba podpisująca umowę o wynajem
boiska.
3. Urządzenia i sprzęt znajdujący się na boisku należy wykorzystywać zgodnie z jego
przeznaczeniem.
4. Obiekt przeznaczony jest do realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportoworekreacyjnych oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz dla grup
zorganizowanych, z którymi została podpisana umowa wynajmu.
5. Boisko sportowe czynne jest :
a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Białymstoku
Poniedziałek- piątek

godzina 8.00-19.00

b) zajęcia, w których uczestniczą zorganizowane grupy po podpisaniu umowy wynajmu
lub chętni uczniowie
pod opieką animatora sportu- zgodnie z harmonogramem
umieszczonym na tablicy informacyjnej szkoły.
W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych/ ciągłych opadów deszczu/ o
korzystaniu z boiska decyduje dyrektor szkoły.
W miesiącach wakacyjnych, podczas ferii i przerw
odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

zimowych będzie

obowiązywał

6. Osoby korzystające z boiska przed rozpoczęciem rozgrywek zobowiązane są do:
- okazania dokumentu tożsamości /lub innego dokumentu ze zdjęciem/ pracownikowi
szkoły w celu potwierdzenia tożsamości/rejestr korzystających prowadzi pracownik szkoły/
- zapoznania się z regulaminem korzystania z boiska
- bezwzględnego przestrzegania zasad zawartych w regulaminie
- odpowiedzialności za ład i porządek na terenie obiektu odpowiada
prowadzący zajęcia lub osoba opiekująca się grupą w przypadku wynajmu
- niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi obsługi lub dyrektorowi szkoły
ujawnionych przez poprzedniego użytkownika

nauczyciel

uszkodzeń

Za wszelkie uszkodzenia odpowiada osoba, która wyrządziła szkodę.
- osoba prowadząca zajęcia – nauczyciel , instruktor jest zobowiązany do kontroli stanu
technicznego boiska ( czystość, prawidłowe mocowanie bramek, koszy, innych urządzeń )
Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i
obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie typu halowego).
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego
przeznaczeniem ZABRANIA SIĘ:
- użytkowania obiektu sportowego przed zapoznaniem
się
z regulaminem
użytkowania boiska
- używania butów piłkarskich z korkami oraz kolcami
- wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, wózkami
dziecięcymi itp. po płycie boiska i bieżni
- wprowadzania zwierząt
- niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
- wchodzenia na ogrodzenie szkoły i urządzenia sportowe
- palenia tytoniu i spożywania alkoholu
- zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
- przeszkadzania zorganizowanym grupom
- zakłócania porządku i używania wulgarnych słów
- przebywania na terenie osobom poniżej 12 roku życia po zmroku
- przebywania na terenie boiska i wstępu na teren szkoły po godzinie 2200
-korzystania z obiektu bez zgody instruktora sportu, nauczyciela prowadzącego zajęcia
lub osoby opiekującej się grupą w przypadku wynajmu
8.Dyrektor oraz pracownik obsługi szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione na terenie boiska.
9. Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu
przez osoby wynajmujące obiekt - odpowiedzialność ponosi osoba podpisująca umowę
wynajmu lub wyznaczony opiekun grupy.
Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego i korzystające z niego w
sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie pracownika obsługi szkoły
zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i
bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu. W przeciwnym razie będą pociągnięte do
odpowiedzialności prawnej.
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