Załącznik nr 4 do Regulaminu
korzystania obiektów sportowych z dnia 22.03.2021r. w Szkole
Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej dużej , małej
oraz tzw. patio
w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Lublinie
1. Zarządcą boiska wielofunkcyjnego jest Dyrektor Szkoły.
2. Sala gimnastyczne są przeznaczone wyłącznie do realizacji zajęć z wychowania fizycznego,
zajęć szkolnego koła sportowego, rozgrywek sportowych i innych zajęć sportowych.
3. Przebywanie na salach gimnastycznych uczniów dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela.
4. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy oraz sportowe
obuwie na miękkiej podeszwie (halówki, trampki).
5. Ćwiczący przebierają się w szatni.
6. W czasie przebywania uczniów na sali gimnastycznej szatnia ma być zamknięta.
7. Uczniowie nie uczestniczący czynnie w zajęciach nie mogą przebywać w czasie zajęć w szatni.
8. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń odbywa się zgodnie
z zaleceniem prowadzącego i pod jego nadzorem w sposób bezpieczny i z zapewnieniem
odpowiedniej dbałości o sprzęt – wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy
natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
9. Wszystkie urządzenia sal oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystane tylko zgodnie z ich
przeznaczeniem.
10. Wszelkie uszkodzenia sal i jej urządzeń należy niezwłocznie zgłaszać do nauczyciela lub
bezpośrednio do Zarządcy obiektu.
11. Za zniszczenie sprzętu i wypadki wynikłe w czasie korzystania z Sali gimnastycznej odpowiada
nauczyciel prowadzący zajęcia.
12. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawić po zakończonych zajęciach
w oznaczonym miejscu,
13. Ćwiczący na salach gimnastycznych mają obowiązek przestrzegać poleceń nauczyciela.
14. Każdy wypadek, kontuzję, skaleczenie czy nagłe pogorszenie się samopoczucia należy
natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
15. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo
ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel.
16. Wszyscy korzystający z sal gimnastycznych oraz szatni mają obowiązek zachować ład
i porządek w trakcie trwania zajęć i po zakończeniu.
17. Organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sal gimnastycznych wyłącznie po zawarciu
pisemnej umowy z Zarządcą.
18. Zabrania się:
 osobom niećwiczącym przebywania poza salą gimnastyczną,
 wchodzenia na sale gimnastyczne w innym obuwiu niż sportowe,
 wchodzenia na sale gimnastyczne w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami
wychowania fizycznego bez opiekuna,













ćwiczenia na zajęciach w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach itp. przedmiotach
stwarzających zagrożenie dla zdrowia swojego i innych,
opuszczania samodzielnie sal gimnastycznych bez zgody nauczyciela,
samodzielnego korzystania ze sprzętu lub przyborów będących wyposażeniem sal
gimnastycznych bez zgody nauczyciela,
wnoszenia oraz spożywania alkoholu oraz innych używek,
przebywania w salach gimnastycznych po spożyciu alkoholu oraz innych używek,
palenia tytoniu,
rozlewania płynów na podłodze sal gimnastycznych,
spożywania posiłków,
wspinania, wieszania, huśtania się na bramkach, drabinkach, koszach,
wnoszenia na teren obiektu przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla ćwiczących
i zanieczyszczających sale gimnastyczne,
przesuwania sprzętu sportowego.

