
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2021 Dyrektora  

Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lubinie  

z dnia 22.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania    

z obiektów sportowych w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla 

Kazimierza Wielkiego w Lublinie 

 

Regulamin korzystania z obiektów sportowych 

 

w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego 

w Lublinie 

 
 

1. Zarządcą obiektów sportowych jest Dyrektor Szkoły. 

2. W skład obiektów sportowych wchodzi: 

a) basen, 

b) boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki o powierzchni całkowitej 

1350m2, 

c) skatepark 

d) sala gimnastyczna (duża), 

e) sala gimnastyczna (mała), 

f) sala do gimnastyki tzw. patio, 

g) plac zabaw. 

3. Głównym celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom 

przebywającym na obiektach sportowych w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę oraz poza 

zajęciami szkolnymi. 

4. Z obiektów sportowych  można korzystać w trakcie zajęć dydaktycznych, a dodatkowo w celu 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców osiedla w ramach wspierania kultury fizycznej udostępnia się  

obiekty wymienione  w ust. 2 b, 2 c 2 g w godzinach 17.00 – 20.00.  

5. Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektów mają uczniowie w ramach zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych. 

6. Przed wejściem na teren obiektów sportowych należy obowiązkowo zapoznać się                          

z Regulaminem danego obiektu. 

7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektów winny obowiązkowo podporządkować się 

przepisom Regulaminu danego obiektu. 

8. Przystąpienie do zajęć na obiektach sportowych jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu danego 

obiektu. 

9. Osoby przebywające na obiektach są zobowiązane do dbałości o wszystkie znajdujące się na jego 

terenie urządzenia. 

10. Zarządca obiektów sportowych jak i osoba pełniąca nad nimi nadzór może kontrolować wszystkie 

zajęcia, a w razie naruszenia niniejszego Regulaminu może zakazać dalszego z nich korzystania lub 

usunąć taką osobę, grupę osób z obiektu. . 

11.  Na wszystkich obiektach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. 

11. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektów wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich chyba, że 

Regulamin danego obiektu stanowi inaczej. 

12. Z obiektów sportowych należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób niezagrażający 

      innym użytkownikom i nie doprowadzając do uszkodzeń nawierzchni. 



13.Osoby korzystające z obiektów czynią to na własną odpowiedzialność, a za ewentualne wypadki, 

jakie mogą się zdarzyć podczas użytkowania, niespowodowane zaniedbaniami Szkoły, 

odpowiedzialność ponoszą osoby z winy, których wypadek powstał. W przypadku osób 

niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.  

14. Zarządca obiektów nie ponosi odpowiedzialności za zgubione na  terenie obiektów przedmioty. 

15.  Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektów sportowych. 

16. Grupy zorganizowane korzystające z obiektów sportowych odbywają zajęcia według 

harmonogramu ustalonego przez Zarządcę obiektów. 

17.  Osoby prowadzące zajęcia w grupach zorganizowanych są odpowiedzialne za bezpieczeństwo 

ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących. 

18. Prowadzący zajęcia przed ich rozpoczęciem winien sprawdzić stan techniczny urządzeń     

 i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten 

fakt Zarządcy obiektów. 

19. Korzystający z obiektów sportowych we własnym zakresie ubezpiecza się od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

 

 


