
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 

PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GŁOJSCSACH 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole im. Jana Pawła II  

w Głojscach (zwanej dalej „Szkołą”), sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz sprawy 

istotne dla bezpiecznego korzystania z boiska i jego trwałości. 

2. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym, zarządzanym przez szkołę, stanowiącym 

własność Gminy Dukla. 

3. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem wykorzystywanym do prowadzenia m.in. zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, zawodów, rozgrywek sportowych dla 

dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. 

4. Boisko przeznaczone jest do uprawiania piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki ręcznej, gry w ringo 

oraz gry w badmintona.  

5. Boisko jest monitorowane przez 24 godziny na dobę w celu zapewnienia właściwego korzystania  

z obiektu, a zapis obrazu z monitoringu może stanowić dowód w sprawie o zniszczenia. Z klauzulą 

informacyjną dotyczącą przetwarzania danych z monitoringu można zapoznać się na stronie 

internetowej Szkoły oraz na tablicach informacyjnych wywieszonych na terenie Szkoły. 

6. Harmonogram korzystania z boiska:  

a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów:  

poniedziałek – piątek 8.00-15.00  

b) boisko dostępne dla wszystkich chętnych po wcześniejszej rezerwacji u Dyrektora Szkoły. 

7. Obiekt jest dostępny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Głojscach w czasie trwania zajęć lekcyjnych 

do godziny 15.00 wyłącznie w obecności nauczyciela. Uczniowie nie mogą przebywać na boisku bez 

opiekuna.   

8. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu oraz uwag pracowników Szkoły. 

9. Najemca będzie wykorzystywał boisko wyłącznie na cele rekreacyjno – sportowe w godzinach 

wolnych od zajęć szkolnych. 

II. Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego: 

1. Korzystanie z boiska jest bezpłatne. 

2. Warunkiem wynajęcia boiska jest wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz umowy 

nieodpłatnego użyczenia boiska (załącznik nr 2) - dotyczy grup poza zajęciami szkolnymi.  

3. Wejście na boisko, w terminach określonych w pkt I.6b Regulaminu, jest możliwe po uprzedniej 

rezerwacji u Dyrektora Szkoły.  

4. Wynajem boiska następuje tylko osobom pełnoletnim. 

5. Osoba odpowiedzialna za boisko prowadzi rejestr wykorzystania obiektu. 

6. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz 

obuwia sportowego o płaskiej podeszwie. 

7. Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się wobec opiekuna boiska 

wyznaczonego przez Dyrektora szkoły i wykonywania wszystkich jego poleceń. 

8. 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, hulajnoga, 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) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

i) wprowadzania zwierząt,  

j) wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub 

innych podobnie działających substancji, 

k) wprowadzania i użytkowania innego sprzętu niż zgodny z przeznaczeniem boiska. 

9.  Nie przewiduje się wypożyczania sprzętu innego poza tym, w który boisko jest wyposażone na 

stałe. 

10. Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny  boiska i urządzeń, z których będzie 

korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt Dyrektorowi 

Szkoły lub pełniącemu dyżur opiekunowi- pracownikowi szkoły. 

11. Uczestnik zajęć zobowiązany jest dbać o sprzęt będący w jego dyspozycji. W przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu lub innego mienia będącego na stanie boiska, również 

przez inne osoby, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym opiekuna boiska. 

12. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za boisko oraz jego wyposażenie  

i zobowiązany jest do pokrycia w pełni szkód powstałych w okresie najmu, najpóźniej  

w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty. 

III. Szkoła im. Jana Pawła II w Głojscach nie ponosi odpowiedzialności za: 

1. Wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, które wynikły z niestosowania się  

do regulaminu. 

2. Pozostawione rzeczy osobiste. 

IV. Postanowienia końcowe: 

1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, 

przepisów BHP, PPOŻ, dotyczących porządku publicznego, sanitarnych, a także poleceń 

wydanych przez pracownika Szkoły oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie 

całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu. 

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głojscach może pozbawić uczestnika prawa najmu/ 

uczęszczania na boisko w przypadku, gdy:  

a) dopuści się agresywnego zachowania wobec opiekuna boiska, instruktora lub innego 

uczestnika zajęć,  

b) swoim zachowaniem będzie dezorganizował pracę opiekuna boiska lub innych 

uczestników zajęć, 

c) jego zachowanie wskazywać będzie na spożycie przez niego alkoholu bądź środków 

odurzających,  

d) uczestnik na terenie boiska spożywał będzie alkohol, palił papierosy lub zażywał środki 

odurzające,  

e) uczestnik dopuści się celowego zniszczenia mienia boiska. 

3. Szkoła zastrzega sobie możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności 

konserwacji oraz złych warunków pogodowych (opady deszczu, śniegu, szadź).  



4. Nadzór nad obiektem oraz kontrolę realizacji zapisów Regulaminu sprawować będzie 

gospodarz obiektu – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głojscach oraz osoba przez niego 

upoważniona.  

5. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania 

karno-administracyjnego z art. 51 §1 i 2 Kw., art. 54 Kw. a w szczególnych przypadkach  

w drodze postępowania karnego z art. 193 KK.  

Wykaz telefonów alarmowych: 

▪ Policja – 997, tel. kom. – 112 

▪ Straż Pożarna – 998 

▪ Pogotowie Ratunkowe – 999 

▪ Szkoła Podstawowa w Głojscach – 13 43 30 005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


