
Regulamin boiska 

wielofunkcyjnego  

przy Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. płk. J. Jońca  

w Limanowej  

1. Boisko sportowe jest obiektem szkolnym wykorzystywanym na zajęcia lekcyjne, 

pozalekcyjne, zawody sportowe i zawody środowiskowe organizowane przez Szkołę 

Podstawową nr 3 w Limanowej.  

2. Istnieje możliwość korzystania z boiska jako obiektu sportowego ogólnodostępnego przez 

innych użytkowników wg ustalonego harmonogramu.  

3. Harmonogram korzystania z boiska:  

a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów w terminie 1.09. – 30.06.  

poniedziałek – piątek 730 - 1800  

sobota 900 – 1300  

b) boisko ogólnodostępne /po wcześniejszej rezerwacji/:  

w okresie 1.09. – 30.06.  

poniedziałek – piątek 1800 - 2100 

sobota 1300 - 2100;   

w okresie 1.07. – 31.08. 

poniedziałek – niedziela 1000 - 2130.  

4. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska /z dwudniowym wyprzedzeniem/  

w sekretariacie szkoły lub u gospodarza hali sportowej.  

5. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie boiska pod opieką osób pełnoletnich.  

6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie stroju i obuwia sportowego o płaskiej 

podeszwie.  

7. Wszyscy użytkownicy boiska zobowiązani są do zachowania czystości i dbania  

o urządzenia.  

8. Na terenie boiska obowiązuje zakaz:  

a) używania butów z korkami oraz kolcami  

b) wprowadzania i użytkowania innego sprzętu niż zgodny z przeznaczeniem boiska (np.  

rower, deskorolka, rolki itp.)  



c) niszczenia boiska i urządzeń sportowych oraz zaśmiecania  

d) wychodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe  

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz środków odurzających  

f) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków 

odurzających  

g) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych  

h) wprowadzania zwierząt  

i) wnoszenia jedzenia, opakowań szklanych, metalowych oraz żucia gumy  

j) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.  

9. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe  

w trakcie korzystania z obiektu oraz rzeczy pozostawione na terenie obiektu.  

10. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność i ponoszą 

odpowiedzialność materialną za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania 

z boiska i znajdujących się na nim urządzeń /w przypadku osób nieletnich – ich rodzice 

/opiekunowie/.  

11. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do 

odpowiedzialności karno–administracyjnej.  

12. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń  należy zgłaszać do nauczycieli wychowania 

fizycznego, gospodarza hali lub dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3.   

13. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem  niniejszego 

regulaminu oraz przepisów p. poż. i bhp.  

14. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny będą usuwane 

z obiektu.  

15. Obiekt jest stale monitorowany i chroniony!  

                                                                                                                     Dyrektor   

                             SP nr 3 w Limanowej  


