
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOSIK SPOROTOWYCH  

MOJE BOISKO „ORLIK 2012” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SĘPÓLNIE KRAJENSKIM 

 

I. Zasady korzystania 
 
1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest szkoła, przy której znajduje 

się boisko. 
2. Harmonogram zajęć na bieżąco koordynuje Dyrektor  szkoły, za 

pośrednictwem animatorów, nadzorujących funkcjonowanie kompleksu i 
pełniących na jego terenie codzienne dyżury. 

3. Korzystanie z kompleksu boisk jest bezpłatne. 
4. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby 

indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. 
5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych pełniący dyżur animator 

może zabronić korzystania z obiektu. 
6. Osoby korzystające z kompleksu boisk obowiązane są do wpisywania się do 

rejestru użytkowników, prowadzonego przez animatorów. 
7. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 
8. Warunkiem korzystania z kompleksu boisk jest posiadanie odpowiedniego 

stroju i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie 
piłkarskie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu 
halowego). 

9. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

10. Użytkownicy korzystają z boisk sportowych na własną odpowiedzialność. 
11. Szkoła  nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie 

korzystania z obiektu przez użytkowników. Jednocześnie korzystający 
zobowiązani są do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia sprzętu 
sportowego animatorowi.  

12. Za  zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność 
materialną ponoszą osoby korzystające. 

13. Szkoła  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na 
obiekcie przez użytkowników. 

 
 
 
 
 
 
 



 
II. Przepisy porządkowe: 

 
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk 

zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:  
a) używania butów piłkarskich na wysokich plastikowych i metalowych 

korkach oraz „kolców”, 
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem 

boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp., 
c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz 

innych przedmiotów  niebezpiecznych, 
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub środków odurzających, 

żucia gumy, 
g) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub 

środków odurzających,    
h) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska, 
i) przeszkadzania w zajęciach lub grze,  
j) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów, 
k) wprowadzania zwierząt, 
l) korzystania z boisk bez zgody animatora. 

2. Rozstrzygnięcia dotyczące postępowania przez korzystających zgodnego z 
wytycznymi w pkt. 1 podejmuje animator, który w zależności od sytuacji 
może: 

 nakazać zmianę obuwia sportowego, 

 zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem 
zachowanie lub korzystanie z obiektu, 

 nakazać opuszczenie terenu boisk. 
3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania 

niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora.   
4. Naruszenie przepisów porządkowych karane jest zgodnie z przepisami 

Kodeksu wykroczeń karą grzywny.    
 


