Załącznik nr 3 do Regulaminu
korzystania z obiektów sportowych z dnia 22.03.2021r. w Szkole
Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego
w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Lublinie
1. Zarządcą boiska wielofunkcyjnego jest Dyrektor Szkoły.
2. Boisko wielofunkcyjne służy do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę.
3. Boisko oraz teren do niego przyległy służy przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb szkoły
w zakresie obowiązkowych zajęć wychowania – fizycznego, zajęć sportowo rekreacyjnych oraz uczniowskiego klubu sportowego.
4. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego,
pozalekcyjnych zajęć sportowych, dlatego zabrania się wchodzenia uczniom bez opieki
nauczyciela.
5. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców osiedla w ramach kultury fizycznej udostępnia się
boiska wielofunkcyjne wraz z terenem przyległym w dni powszednie w godzinach 17.0020.00 na własną odpowiedzialność.
6. Dzieci do lat 7 przebywają wyłącznie pod opieką rodziców.
7. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska sportowego mają dzieci szkolne uczestniczące
w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w ramach szkolnych klubów sportowych.
8. Urządzenia oraz sprzęt sportowy znajdujący się na boisku może być używany tylko
w obecności nauczyciela.
9. W przypadku samowolnego korzystania z boiska przez osoby niebędące uczniami Zarządca nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas użytkowania
obiektu.
10. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela lub dyrektora
szkoły.
11. Stan techniczny obiektu sportowego kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia.
12. 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 piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
mogących spowodować uszkodzenie nawierzchni,
 wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk
np.: rower, motorower, deskorolka, rolki, wózki dziecięce itp.
 niszczenia urządzeń sportowych i nawierzchni boiska,
 wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, wspinania się po konstrukcjach
koszowych i bramkach,
 palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych środków odurzających,
 zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
 wprowadzania psów i innych zwierząt,
 zaśmiecania terenu,
 załatwiania potrzeb fizjologicznych na boisku i całym terenie przyszkolnym,
 zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

 wnoszenia materiałów pirotechnicznych oraz ognia otwartego.
13. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.
14. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem
i przestrzegania ustanowionych zasad.
15. Zarządca obiektu co najmniej raz w roku dokonuje kontroli stanu technicznego urządzeń.

