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REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO ORAZ TERENU REKREACYJNEGO   
 

 

§ 1. Administratorem boiska i terenu rekreacyjnego jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach, 

ul. prof. W. Strażewicza 1, tel.61-831 74 50. 

 

§ 2. W skład boiska wraz z terenem rekreacyjnym zwanym dalej kompleksem sportowym wchodzą: 

boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, plac zabaw, bieżnia lekkoatletyczna oraz piaskownica do 

skoku w dal oraz teren przylegający. 

 

§ 3. Kompleks sportowy jest czynny w:   

 

1) terminach planowych zajęć szkolnych dla uczniów szkoły; 

2) godzinach pozaszkolnych ustalonych z Administratorem. 

 

§ 4. Kompleks jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, 

pozalekcyjnych zajęć sportowych uczniów szkoły oraz dla lokalnej społeczności według zasad ustalonych 

przez administratora. 

 

 § 5. Zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów szkoły odbywają 

się tylko w obecności nauczyciela, opiekuna. 

 

 § 6. Zajęcia pozaszkolne odbywają się tylko w obecności opiekuna, osoby pełnoletniej w terminach 

ustalonych z Administratorem kompleksu sportowego. 

 

 § 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z kompleksu  

w godzinach pozaszkolnych. 

 

 § 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz odpowiedniego korzystania z kompleksu 

sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się: 

 

1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, (dopuszczone obuwie typu 

turf); 

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem obiektu sportowego, np. rower, 

motorower, deskorolka, rolki itp.; 

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska; 

4) wchodzenia na ogrodzenie; 

5) używania piaskownicy do skoku w dal do innych celów; 

6) palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych używek; 

7) zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych; 

8) przeszkadzania w zajęciach lub grze osobom już korzystającym z danego obiektu; 

9) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych; 

10) wprowadzania zwierząt; 

11) przebywania i korzystania z obiektu sportowego poza godzinami otwarcia oraz w godzinach nocnych. 

 

§ 9. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami §8 korzystania z kompleksu podejmuje 

Administrator, który w zależności od sytuacji może: 

1) nakazać zmianę obuwia sportowego; 

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niegodne z regulaminem zachowanie; 

3) nakazać opuszczenie terenu kompleksu sportowego. 

 

§ 10. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela wychowania 

fizycznego, nauczyciela dyżurującego, w sekretariacie lub portierni szkoły. 

 

§ 11. Stan techniczny kompleksu sportowego jest stale kontrolowany przez osoby prowadzące zajęcia 

sportowe lub rekreacyjne oraz obsługę szkoły.  
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§ 12. Kompleks sportowy jest objęty całodobowym monitoringiem.  

 

§ 13. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni 

opiekunowie. 

 

§ 14. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku 

i przestrzegania powyższego regulaminu. 

 

 

 

 
Administrator Kompleksu Sportowego 


