Regulamin
korzystania z boiska piłkarskiego
ze sztuczną nawierzchnią
w Szkole Podstawowej Nr 6
im. Szymona Szymonowica w Zamościu
§1
Boisko ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowane jest przy Szkole Podstawowej Nr 6
w Zamościu, przy ul. Orlej 5 i jest własnością szkoły zarządzanej przez dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zamościu.
§2
Teren boiska objęty jest ciągłym monitoringiem.
§3
Boisko dla wszystkich chętnych jest udostępnione w następujących terminach:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 18.00 (kwiecień – październik),
w godzinach 15.00 – 17.00 (listopad – marzec),
b) w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 19.00 (kwiecień - październik),
w godzinach 9.00 - 16.00 ( listopad - marzec),
§4
Korzystanie z boiska jest nieodpłatne.
§5
Za uŜytkowanie boiska w innych niŜ zapisane terminach i godzinach – po uprzednim
podpisaniu stosownej umowy o wynajem z dyrekcją szkoły – pobierane będą opłaty
zgodne z cennikiem opłat za oświetlenie płyty boiska oraz czas dozoru pracownika
szkoły.
§6
1. Prawo do korzystania z boiska piłkarskiego ramach zajęć lekcyjnych mają
w pierwszej kolejności uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zamościu i oraz
uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego.
2. Szczegóły dotyczące bezkolizyjnego korzystania z boiska ustala dyrektor SP 6
Zamość, mając na uwadze pierwszeństwo uczniów szkoły podstawowej.

§7
Po zajęciach szkolnych z boiska mogą korzystać uczniowie tej szkoły, innych szkół,
oraz dzieci i młodzieŜ z osiedla pod opieką rodziców /prawnych opiekunów .
§8
Zabrania się korzystania z boiska w godzinach innych niŜ te ustalone w regulaminie.
§9
Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej
zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych lub
widowiskowych, po uprzednim uzgodnieniu z zainteresowanymi.
§ 10
1. Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi i młodzieŜą w ramach zajęć lekcyjnych bądź
innych zajęć sportowo – rekreacyjnych są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz
za właściwą organizację i opiekę na tych zajęciach.
2. Osoby korzystające z boiska ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we
własnym zakresie.
§ 11
Prowadzący zajęcia lub korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny
boiska i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauwaŜenia usterek
zobowiązany jest zgłosić ten fakt dyrekcji szkoły lub pracownikowi szkoły.
§ 12
W przypadku wejścia komercyjnego po uprzedniej odpowiedzialność za właściwą
organizację i bezpieczeństwo uczestników zajęć oraz za porządek i dyscyplinę
spoczywa na osobach korzystających.
§ 13
1. Na terenie boiska obowiązuje zakaz wprowadzania i poruszania się na rowerach,
rolkach, deskorolkach, hulajnogach i innym sprzęcie.
2.Zabrania się wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych:
butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego
materiału.
3.Na terenie boiska obowiązuje bezwzględny zakaz:
- spoŜywania posiłków,
- palenie tytoniu,
- spoŜywania alkoholu,

-

przyjmowania i przebywania pod wpływem środków odurzających,
przebywania osób w stanie nietrzeźwym,
wprowadzania zwierząt ,
korzystania z boiska w godzinach nocnych,
zachowań stwarzających zagroŜenie dla innych uczestników.
§ 14

Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska
i znajdujących się na nim urządzeń odpowiedzialność finansową ponoszą osoby
korzystające, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie bądź rodzice.
Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
§ 15
Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego
oraz obuwia sportowego ( wykluczone jest uŜywanie obuwia piłkarskiego
z wymiennymi kołkami).
§ 16
Wszystkich uŜytkowników boiska obowiązuje nakaz ścisłego przestrzegania przepisów
bhp oraz zachowania porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu
oraz w jego bezpośrednim otoczeniu.
§ 17
Korzystający i przebywający na terenie boiska
są
do
przestrzegania
zaleceń
zawartych
w
oraz do wykonywania poleceń pracowników szkoły.

piłkarskiego
niniejszym

zobowiązani
regulaminie

§ 18
Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2008 r.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 6
w Zamościu

