
Załącznik nr  4  do Zarządzenia  z dnia 26.08.2021 r.  
 
 

Regulamin kompleksu boisk  

przy Szkole Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej im. dr. Henryka Jordana 

w Ksawerowie, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz sprawy istotne dla bezpiecznego 

korzystania z boiska i jego trwałości. 

2. Zarządcą obiektu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie. 

3. Kompleks boisk jest obiektem ogólnodostępnym, wielofunkcyjnym wykorzystywanym do prowadzenia 

m.in.: zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, zawodów, 

rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. 

4. Kompleks boisk składa się z następujących części: 

1) boisko do gry w piłkę nożną, 

2) boisko do koszykówki, 

3) boisko wielofunkcyjne. 

5. Korzystanie z kompleksu boisk jest bezpłatne. 

6.  Istnieje możliwość korzystania z danej części kompleksu boisk.  

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

8.  Dzieci, młodzież i osoby dorosłe mogą przebywać na terenie boiska pod warunkiem, że użytkują 

obiekt zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem. 

9. Grupy zorganizowane mogą cyklicznie korzystać z boiska na podstawie umowy użyczenia zawartej                             

z zarządcą.   

10.  Pierwszeństwo korzystania z obiektu mają: 

1) uczniowie podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych prowadzonych przez nauczycieli, 

2) grupy mające zawarte z zarządcą umowy użyczenia, 

3) osoby, które w danym dniu jako pierwsze zaczęły użytkować boisko.  

11. Harmonogram korzystania z obiektu: 

1) planowe zajęcia dla uczniów szkoły: 

 poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00 (zakaz wstępu na boiska innym osobom) 

2) zajęcia dla klubów sportowych z terenu gminy Ksawerów oraz grup zorganizowanych na 

podstawie umowy użyczenia:  

poniedziałek – piątek w godz. 16.00 – 20.00 



3) korzystanie przez pozostałe osoby chętne (wejście na obiekt na zasadach dobrowolności po 

warunkiem wolnego miejsca na boiskach):  

poniedziałek – piątek godz. 16.00 – 20.00. 

12. W soboty i niedziele obiekt jest dostępny w godz. 10.00 – 20.00. 

13. Dopuszcza się inne godziny udostępniania boisk. Bieżące informacje będą umieszczane na 

stronie internetowej szkoły: www.spksawerow.pl 

14. W miesiącach wakacyjnych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z boisk.  

 

 
II Zasady korzystania z obiektu 

1. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego                    

o płaskiej podeszwie. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami/kolcami metalowymi                              

i plastikowymi. 

2. Zorganizowane grupy mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych udostępnianych przez pracownika 

szkoły. 

3. Bezwzględnie zabrania się: 

1) użytkowania wyposażenia obiektu niezgodnie z przeznaczeniem, np. wieszania się                               

na obręczach koszy, wspinania się na konstrukcje, 

2) użytkowania innego sprzętu niż zgodny z przeznaczeniem boiska (np. rower, motorower, 

motocykl, deskorolka, rolki, hulajnoga, wózek dziecięcy), 

3) niszczenia, dewastowania boiska, urządzeń sportowych, ogrodzeń oraz innych elementów 

infrastruktury, 

4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

5) przestawiania bramek, siedzisk i wyciągania mocowań urządzeń sportowych, 

6) korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych, 

7) palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych środków odurzających i psychotropowych, 

8) żucia gumy i jej wyrzucania na nawierzchnię, 

9) palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji 

chemicznych, 

10) załatwiania potrzeb fizjologicznych na boisku i całym terenie przyszkolnym, 

11) wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych                           

lub innych podobnie działających substancji, 

12)  zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

13) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

14)  zakłócania porządku, używania słów wulgarnych, a także innych zachowań nieobyczajnych, 

15) wprowadzania zwierząt, 

16) przebywania na terenie obiektu i korzystania z boiska poza godzinami otwarcia. 



4. Użytkowników obowiązuje: 

1) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 

2) właściwe, kulturalne zachowanie zarówno na terenie szkoły jak i na boiskach, 

3) stosowanie się do poleceń przedstawicieli zarządcy – pracowników szkoły, 

4) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

5) niezwłoczne informowanie przedstawiciela zarządcy o wszelkich uszkodzeniach urządzeń                       

i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. 

 

III Postanowienia końcowe 

 

1. Zarządca prowadzi rejestr przeglądów kompleksu boisk: rocznych, funkcjonalnych i codziennych. 

2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu 

niezgodnie z Regulaminem i poza godzinami funkcjonowania,  a także za mienie pozostawione na 

terenie obiektu. 

3. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność. 

4. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie boisk poza zajęciami szkolnymi odpowiadają 

rodzice/opiekunowie prawni. W razie wypadku to rodzice/prawni opiekunowie ponoszą 

odpowiedzialność za brak nadzoru nad niepełnoletnimi dziećmi. 

5. Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych znajdujących 

się na terenie obiektu odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która dopuściła się zniszczeń,                    

a w przypadku osób niepełnoletnich - prawny opiekun. 

6. W razie opadów i innych niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych o korzystaniu z boiska decyduje 

zarządca. 

7. Zarządca zastrzega sobie możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności 

konserwacji lub innych nagłych zdarzeń.   

8. Boiska, jak i cały teren szkoły są pod nadzorem kamer (monitoring), a zapis obrazu z monitoringu 

może stanowić dowód w sprawie o zniszczenia lub inne przestępstwa. 

9. W razie naruszenia zasad regulaminu dotyczących korzystania z obiektu poza wyznaczonym czasem, 

podmiot monitorujący będzie podejmował interwencje. 

10.  Użytkownik  - przed przystąpieniem do zajęć - powinien sprawdzić stan techniczny  boiska  

i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest 

niezwłocznie zgłosić ten fakt przedstawicielowi zarządcy. 

11.   Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów                 

p. poż. i bhp, a także poleceń wydanych przez pracownika szkoły oraz zachowanie porządku, 

czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu. 

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

odpowiedzialności karno-administracyjnej. 



13.    Regulamin jest umieszczony na stronie internetowej szkoły, na tablicach na terenie boisk oraz 

do wglądu w sekretariacie szkoły. 

14. Regulamin obowiązuje od dnia 26 sierpnia 2021 r. 

 

 

 

 

Wykaz telefonów alarmowych: 
 

Pogotowie Ratunkowe – 999 
Policja – 997 
Straż Pożarna – 998 
Numer alarmowy – 112    
 
 

 

 
 

 


