REGULAMIN BOISK SPORTOWYCH
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Szkoły Podstawowej nr 4
im. Marii Konopnickiej
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1. Boiska szkolne i znajdujące się na nich urządzenia sportowe są przeznaczone
do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, różnych form zajęć
pozalekcyjnych, rozgrywania zawodów sportowych oraz innych imprez
uzgodnionych z dyrekcją szkoły.
2. Z boiska szkolnego mogą korzystać:
a) uczniowie w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych pod
opieką nauczyciela/opiekuna
c) grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne wynajmujące obiekt za zgodą
dyrektora szkoły.
3. Na teren obiektu sportowego można wchodzić tylko w obuwiu
sportowym o płaskiej podeszwie.
4. Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na boiskach szkolnych powinny
być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa, a po zakończeniu zajęć miejsce ćwiczeń pozostawić
w należytym porządku.
5. Jeśli, stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa,
nauczyciel/opiekun ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi
szkoły.
6. Zabrania się:
a) zabrania się wchodzenia na teren poprzez istniejące ogrodzenie (łamanie
powyższej zasady może być odczytane jako próba włamania i dewastacja
mienia),
b) wnoszenia na teren boiska oraz spożywania alkoholu, palenia tytoniu lub
innych używek, używania wulgaryzmów oraz korzystania z obiektu

sportowego w stanie nietrzeźwym,
c) organizowania spotkań towarzyskich na terenie boiska lub terenie
przyszkolnym ,
d) wprowadzania i jazdy rolkami, rowerami, motorowerami, motocyklami,
wózkami dziecięcymi po płycie boiska i bieżni tartanowej,
e) wprowadzania zwierząt,
f) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
g) zaśmiecania terenu.
7. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się
z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustanowionych
zasad.
8. Osoby, które nie przestrzegają regulaminu korzystania z boiska
szkolnego zostaną pociągnięte do odpowiedzialności
administracyjnej.
9. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają
z nieprzestrzegania powyższego regulaminu, dyrekcja szkoły nie
ponosi odpowiedzialności.
10. Dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione na terenie boiska.

TELEFONY ALARMOWE:
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
986 – Straż Miejska
112 – Telefon alarmowy sieci komórkowych

