
REGULAMIN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

 Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie 

1. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w  Strzałkowie jest  czynne: od poniedziałku 

do piątku w godz. od 16.00 do 21.00, w sobotę i niedzielę od godz.12.00 do 21.00 

2. Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego jest bezpłatne. 

3. Pierwszeństwo do korzystania z boiska mają mieszkańcy z obwodu szkolnego  SP 

w Strzałkowie. Dzieci i młodzież szkoły podstawowej  w godzinach 8.00 – 16.00 w dniach nauki 

korzystają w pierwszej kolejności. 

4. Z boiska korzystają osoby powyżej 7 lat. Dzieci do lat 12 mogą   przebywać na terenie boiska 

pod opieką osób pełnoletnich. 

5. Młodzież i osoby dorosłe mogą przebywać na terenie boiska pod warunkiem, że użytkują 

obiekt zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem. 

6. Wejście na boisko możliwe jest tylko w obuwiu sportowym o płaskiej    podeszwie. 

7. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub    plastikowymi. 

8. Wszyscy użytkownicy boiska zobowiązani są do zachowania czystości i dbania o urządzenia. 

9. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji lub na bieżąco na dany dzień po 

uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 

10. Szkoła prowadzi harmonogram korzystania z obiektu. 

11. Osoby korzystające z boiska ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym 

zakresie. 

12. Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi w ramach godzin wychowania fizycznego są 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę 

ćwiczących. 

13. Korzystający z boiska powinni  sprawdzić stan techniczny boiska  i urządzeń, z których będą 

korzystać. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły. 

14. Na terenie boiska obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach 

i innym podobnym sprzęcie. 

15. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska 

i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – 

ich opiekunowie i rodzice. 

16. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody. 

17. Zabrania się wnoszenia na teren boiska materiałów  i przedmiotów niebezpiecznych. 

18. Na terenie boiska obowiązuje zakaz :  

•  palenia tytoniu,     

• spożywania napojów alkoholowych,     



• przyjmowania środków odurzających,     

• przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym,     

• wprowadzania psów,     

• korzystania z boiska w godzinach nocnych,     

• zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników. 

1. Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie       przepisów bhp oraz 

zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu. 

2. Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania       zaplanowanych wcześniej 

zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia        imprez sportowo – rekreacyjnych lub widowiskowych, 

po uprzednim        uzgodnieniu z zainteresowanymi. 

3. Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania zaleceń 

zawartych w niniejszym regulaminie. 

 Nadzór nad obiektem oraz kontrolę realizacji zapisów Regulaminu sprawować będzie gospodarz 

obiektu – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzałkowie lub osoba przez niego upoważniona. Osoby 

naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny, będą usuwane z terenu 

kompleksu boisk  

  

 


