
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W IZDEBNIE 

 

1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem 

Regulaminu.  

2. Boisko jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do realizacji zajęć kultury 

fizycznej. 

3. Boisko jest czynne  w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie. 

Harmonogram ustala Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie w porozumieniu z 

Wójtem Gminy Łaskarzew. 

4. Boisko jest dostępne: 

a) podczas planowych zajęć szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół w Izdebnie  

w okresie roku szkolnego; dzieci korzystają z boiska pod nadzorem 

nauczyciela – opiekuna grupy, 

b) boisko dostępne jest dla mieszkańców gminy: dzieci, młodzieży, dorosłych 

- obiekt udostępnia się zgodnie z harmonogramem ustalonym dla danej pory 

roku. 

5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z 

boisk decyduje wyznaczony opiekun obiektu.  

Zabrania się odśnieżania nawierzchni boiska do piłki nożnej. 

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska u opiekuna obiektu. 

7. Wszystkie urządzenia znajdujące się na boisku mogą być użytkowane tylko 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

8. Opiekę nad boiskiem podczas użytkowania powierza się młodzieży i 

zespołom z nich korzystających. 

9. Właściwe zachowanie oraz pozostawienie należytego porządku po 

zakończeniu zajęć  stanowi podstawowy warunek korzystania z boiska. 

10. Korzystanie z boiska jest bezpłatne z wyjątkiem osób, o których mowa w 

punkcie 15. 

11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i 

obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi 

korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego). 

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska 

zgodnie z ich przeznaczeniem bezwzględnie zabrania się: 

 korzystania z boiska bez zgody opiekuna pełniącego dyżur; 

 używania butów na wysokich i metalowych korkach oraz kolców; 

 wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego  



z przeznaczeniem boiska, np.: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.; 

 niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska;  

 wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe; 

 wchodzenia na teren obiektu po spożyciu alkoholu; 

 palenia tytoniu, spożywania alkoholu; 

 zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych; 

 zakłócania porządku i używania wulgaryzmów; 

 przeszkadzania w zajęciach lub grze; 

 wprowadzania zwierząt. 

13. Na żądanie opiekuna osoba korzystająca z obiektu ma obowiązek 

przedstawić właściwy dowód tożsamości. Odmowa okazania dokumentu 

skutkuje zakazem przebywania na obiekcie. 

14. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boiska podejmuje osoba pełniąca 

dyżur (nauczyciel, opiekun obiektu), która w zależności od sytuacji może: 

 nakazać zmianę obuwia; 

 zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie; 

 nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły; 

 wezwać Policję. 

15. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt 4a: 

 Zespół Szkół w Izdebnie  nie ponosi odpowiedzialności za wypadki 

powstałe w trakcie korzystania z obiektu; 

 Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i 

odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody. 

16. Odpłatność za korzystanie z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, 

zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Wójta Gminy Łaskarzew. 

17. Z placu zabaw mogą korzystać jedynie dzieci w wieku do lat 12 pod opieką 

rodziców lub pełnoletnich opiekunów. 

18. Każdorazowo o zwolnieniu z opłat decyduje Wójt Gminy lub Dyrektor 

Szkoły. 

19.  Wszystkie uwagi dotyczące stanu technicznego nawierzchni boisk oraz 

urządzeń należy zgłaszać opiekunowi pełniącemu dyżur lub dyrektorowi 

szkoły. 

 

 

  

  Dyrektor Zespołu Szkół                                                                           Wójt 

    w Izdebnie    Gminy Łaskarzew 

 


