załącznik nr 1 zarządzenia nr 20 /2014.z dnia 27 maja 2014 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą
1.

Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego,
pozalekcyjnych zajęć ruchowych oraz spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów.

2. Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyty boiska czuwa pracownik obsługi
szkoły, który jest osobą upoważnioną do wydawania poleceń użytkownikom obiektu sportowego.
3. Pierwszeństwo w użytkowaniu obiektu mają grupy uczniów pod nadzorem nauczycieli szkoły.
4. Osoby prywatne (osoby dorosłe lub uczniowie) korzystający z boiska zobowiązani są do:
a) zapoznania się z regulaminem korzystania z boiska,
b) wyodrębnienia ze swej grupy osoby pełnoletniej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo
użytkowników boiska oraz za ład i porządek na terenie obiektu,
c) opiekunem grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 może być pracownik obsługi szkoły.
4. Osoba określona w punkcie 4b. regulaminu zobowiązana jest przed do:
 dokonania wpisu do ewidencji osób korzystających z boiska,
 okazania dokumentu tożsamości (lub innego dokumentu ze zdjęciem) pracownikowi szkoły w
celu potwierdzenia tożsamości,
 niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi obsługi szkoły uszkodzeń ujawnionych po
poprzednich użytkownikach.
5. Czynności, o których mowa w punkcie 4 należy wykonać przed rozpoczęciem korzystania z boiska,
w dni robocze, w godzinach pracy szkoły (8.00-20.00).
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego
przeznaczeniem zabrania się:
- użytkowania obiektu przed dokonaniem czynności wymienionych w punkcie 4,
- używania butów typu: kolce, korki,
- wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, wózkami dziecięcymi itp. po
płycie boiska i bieżni tartanowej,
- wprowadzania zwierząt,
- niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska oraz zaśmiecania terenu,
- wchodzenia na ogrodzenie szkoły i bramki,
- palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek,
- przebywania na terenie boiska osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych
środków odurzających,
- przeszkadzania zorganizowanym grupom,
- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
- przebywania na terenie boiska i wstępu na teren szkoły po zmierzchu, ale nie później niż po
godzinie 2000.
7. Dyrektor oraz pracownik obsługi szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
terenie boiska.
8. Za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu podczas zajęć odpowiada opiekun grupy.
9. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni
opiekunowie.
10. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania powyższego
regulaminu, dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności.
11. Za wypadki i szkody poniesione przez osoby postronne korzystające z boiska szkolnego szkoła nie
ponosi żadnej odpowiedzialności.

Osoby przebywające na terenie SP nr 4 w Kostrzynie nad Odrą i korzystające z boiska w
sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie pracownika obsługi szkoły zobowiązane
są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego
opuszczenia terenu szkoły.
Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze
postępowania karnoadministracyjnego (z art. 51 §§ 1 i 2 Kw, art. 54 Kw), a w szczególnych
przypadkach w drodze postępowania karnego (z art. 193 Kk).
TELEFONY ALARMOWE:
Straż pożarna – 998
Policja – 997
Pogotowie ratunkowe – 999
Telefon alarmowy z telefonów komórkowych - 112

