Regulaminy i procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej

11. REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIELOFUNKCYJNEGO
BOISKA SPORTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁĘCZNEJ
ULICA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12
W oparciu o:
1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59
z późniejszymi zmianami);

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późniejszymi zmianami
ustala się poniższe zasady regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej w budynku przy ulicy Marszałka
Piłsudskiego 12.
I. Wielofunkcyjne boisko sportowe przy ulicy Piłsudskiego 12 jest własnością Gminy Łęczna,
zarządzaną przez Gimnazjum nr 1 w Łęcznej.
II. Administratorem boiska jest Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Łęcznej.
III.
1.

Zasady korzystania:
Z boiska wielofunkcyjnego korzystać mogą grupy zorganizowane oraz osoby
indywidualne.

2.

Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

3.

Obiekt nie jest przystosowany i przeznaczony do uprawiania sportu wyczynowego.

4.

Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego
regulaminu.

5.

Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do wpisania się do rejestru
użytkowników prowadzonego przez administratora.

6.

Boisko jest czynne:
 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 do 22:00,
 w soboty i niedziele od 10:00 do 22:00,

7.

W okresie roku szkolnego z boiska korzystać będą od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:45 do 15:30 uczniowie Gimnazjum nr 1 oraz innych placówek oświatowych z terenu
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Gminy Łęczna pod nadzorem nauczycieli wychowania fizycznego w uzgodnieniu
z administratorem obiektu.
8.

Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska.

9.

Harmonogram i terminy zajęć odbywających się na boisku ustala i na bieżąco koordynuje
administrator.

10. W okresie wakacji letnich i ferii boisko będzie udostępnione w godzinach 10:00 – 22:00.
11. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych administrator może zabronić
korzystania z obiektu.
12. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania poszczególnych pól do gry
jednocześnie kilku grupom lub osobom korzystającym, w przypadku, gdy zajęcia nie
kolidują ze sobą.
13. W przypadku grup zorganizowanych każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest
do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru użytkowników, za okazaniem
dowodu tożsamości.
14. Osoby małoletnie do lat 15, powinni przebywać na boisku pod opieką nauczycieli,
trenerów, rodziców/ prawnych opiekunów, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za ich
bezpieczeństwo i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ewentualne
zniszczenia i szkody.
15. Osoby indywidualnie korzystające z kompleksu sportowego:
 ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,
 zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego regulaminu oraz dbałości o boisko
i jego wyposażenie.
16. W przypadku zajęć pozalekcyjnych i treningów dzieci i młodzieży za bezpieczeństwo
uczestników odpowiada – trener, instruktor, animator sportu, najemca itp.
17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w kompleksie sportowym
rzeczy.
18. Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz
odpowiedniego obuwia sportowego. Na nawierzchni poliuretanowej wymagane jest
obuwie sportowe o płaskiej podeszwie.
19. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie
z jego przeznaczeniem.
20. Korzystający z kompleksu sportowego zobowiązani są do zgłaszania każdego
zauważonego uszkodzenia obiektu lub sprzętu sportowego – administratorowi.
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21. Za zniszczenia i szkody powstałe podczas korzystania z boisk odpowiedzialność
materialną ponoszą osoby korzystające lub ich rodzice/prawni opiekunowie.
IV. Przepisy porządkowe:
1.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego
przeznaczeniem zabrania się:
a) korzystania z boiska bez zgody administratora,
b) używania butów piłkarskich na wysokich korkach oraz kolców lekkoatletycznych,
c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodne z przeznaczeniem boiska np.
rower, motorower, deskorolka, rolki, wrotki, kije typu „Nordic Walking” itp.
d) niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska oraz ogrodzeń,
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,
f) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków
odurzających,
g) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska, wnoszenia opakowań
szklanych i metalowych,
h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
i) zakłócenia porządku i używania wulgarnych słów,
j) wprowadzania zwierząt,

2.

Rozstrzygnięcia dotyczące postępowania przez korzystającego zgodnie z w/w. ust. 1
podejmuje administrator, który stosownie do sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie
z obiektu,
c) nakazać opuszczenie terenu boiska.

3.

Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego
regulaminu, oraz stosowania się do uwag administratora.

4.

Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze
obowiązujących przepisów prawa.

5.

Numery telefonów:
 telefon do zarządcy obiektu: (81) 752-00-31
 telefon do Straży Miejskiej: (81) 535 86 43 lub 603 888 022
 telefon alarmowy: 112
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