REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI W NOWYCH SKALMIERZYCACH
1. Boisko sportowe jest obiektem wykorzystywanym na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne,
zawody sportowe i zawody środowiskowe organizowane przez Szkołę Podstawową z
Oddziałami Integracyjnymi w Nowych Skalmierzycach.
2. Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego jest bezpłatne .
3. Istnieje możliwości korzystania z obiektu sportowego jako boiska ogólnodostępnego
przez innych użytkowników wg ustalonego harmonogramu.
4. Harmonogram korzystania z boiska:
a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów:
poniedziałek – piątek 8.00-16.30
b) boisko dostępne dla wszystkich chętnych:
w okresie zimowym (01 X- 30 IV):
poniedziałek – piątek 17.00-20.00
sobota – niedziela 13.00-20.00
w okresie letnim (01 V – 30 IX):
poniedziałek – piątek 17.00-22.00
sobota – niedziela 13.00-22.00
5. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt 4 „b” koordynuje
osoba pełniąca dyżur na boisku
6. Pierwszeństwo do korzystania z boiska mają mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe
Skalmierzyce w tym zorganizowane grupy pod opieką nauczyciela lub trenera.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom podczas korzystania z boiska
zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich z korkami oraz kolcami,
b) wprowadzania i użytkowania innego sprzętu niż zgodny z przeznaczeniem boiska (np.
rower, motor, deskorolka, rolki, itp.),
c) niszczenia boiska i urządzeń sportowych,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzających,
f) zaśmiecania,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) korzystania z boiska w godzinach nocnych,
i) wprowadzania zwierząt,
j) korzystania z boiska bez zgody pełniącego dyżur pracownika .
8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z
obiektu, które wynikły z niestosowania się do regulaminu oraz za pozostawione
rzeczy osobiste (dotyczy osób korzystających z boiska poza planowanymi zajęciami).
9. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia boiska, bądź ich opiekunowie prawni ponoszą
odpowiedzialność materialną.
10. Kary za zniszczenia naliczane będą proporcjonalnie do wielkości zniszczeń i wartości
zniszczonego mienia.
11. Boisko, jak i cały teren szkoły są pod stałym, 24-godzinnym nadzorem kamer, a zapis
obrazu z monitoringu może stanowić dowód w sprawie o zniszczenia .
12. Szkoła zastrzega sobie możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku
konieczności konserwacji.
13. Nadzór nad obiektem oraz kontrolę realizacji zapisów Regulaminu sprawować będzie
gospodarz obiektu – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im.
Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach oraz osoba przez niego
upoważniona.
Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny będą usuwane
z terenu boiska.

