REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej
1. Boisko sportowe jest obiektem Gminy Pionki administrowanym przez dyrektora szkoły.
2. Pierwszeństwo w korzystaniu z boisk szkolnych ma młodzież szkolna uczestnicząca
w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w ramach szkolnych kół sportowych.
3. Grupy zorganizowane mogą dokonywać rezerwacji po uzgodnieniu warunków
z dyrektorem szkoły.
4. W przypadku korzystania z boiska szkolnego i znajdujących się na nich urządzeń przez
grupy środowiskowe ( nieformalne ) szkoła (dyrektor) nie ponosi żadnej
odpowiedzialności.
5. W razie konieczności wezwania pomocy lekarskiej lub innych służb można skorzystać
z telefonu znajdującego się w sekretariacie szkoły.
6. Urządzenia oraz sprzęt sportowy znajdujący się na boisku może być używany tylko
w obecności i na polecenie nauczyciela.
7. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu dyrektor nie ponosi
odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów oraz wypadki powstałe w trakcie
korzystania z obiektu.
8. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela
lub dyrektora szkoły.
9. Stan techniczny obiektu sportowego kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia.
10. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę
lub jej prawni opiekunowie.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie
z jego przeznaczeniem
ZABRANIA SIĘ:
 użytkowania obiektu sportowego wbrew regulaminowi i jego zastosowaniu,
 używania butów typu: kolce, korki,
 wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, wózkami
dziecięcymi itp. po

płycie boiska i bieżni,

 wprowadzania psów i innych zwierząt,
 niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska oraz bieżni,
 wchodzenia na ogrodzenie szkoły, wspinania się po konstrukcjach
koszowych i bramkach,
 niszczenia zieleni i ławek,
 przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych
środków odurzających,
 zaśmiecania terenu,
 przeszkadzania zorganizowanym grupom,
 zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 przebywania na terenie boiska i wstępu na teren szkoły po godzinie 2100
latem i po godzinie 1600 zimą.
12. Dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione
na terenie boiska.
13. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania
porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.
14. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym
regulaminem i przestrzegania ustanowionych zasad.

Osoby przebywające na terenie SP w Czarnej 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.
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