
REGULAMIN 
korzystania z boisk sportowych 

przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zamościu 
 
 

§1 
 Administratorem boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią jest Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu ul. Henryka Sienkiewicza 5 , tel. 84 6384471. 
 

§ 2 
1. Boisko jest obiektem ogólnodostępnym. Korzystanie z niego jest nieodpłatne. 
2. Boisko jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania 
fizycznego, pozalekcyjnych zajęć sportowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 7  
w Zamościu oraz zajęć rekreacyjno – sportowych dla osób z poza szkoły/ osoby 
niepełnoletnie korzystają z boiska pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych / 
3. Zajęcia z wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe odbywają 
się pod nadzorem nauczyciela, który odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo oraz 
właściwą organizację zajęć, porządek na boisku i dyscyplinę. 
4.  Osoby z poza szkoły korzystające z boiska ponoszą całkowitą odpowiedzialność 
za  bezpieczne korzystanie z boiska we własnym zakresie. 
5.  Boisko jest czynne w następujących terminach: 
 
 a/ poniedziałek – piątek: od godz.800 do godz.1600 – planowane zajęcia szkolne i poza 
szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu 
  
b/ poniedziałek – piątek od godz.1630 do godz.1900  – boisko dostępne dla wszystkich 
chętnych 
 
6. W okresie wakacji boisko czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 
1500. 
7.  Korzystanie z boiska w innych niż wymienione terminy wymaga zgody 
Administratora boiska. 
8.  Boisko nie posiada oświetlenia. Korzystanie z boiska po zmroku jest 
zabronione. 
9.  Teren boiska jest objęty monitoringiem. 
10.  Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych 
wcześniej zajęć. 
 

§ 3 
1.  Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP 
oraz zachowania porządku i czystości na terenie boiska i w jego bezpośrednim 
otoczeniu. 
2.  Korzystanie z boisk dozwolone są wyłącznie w odpowiednim obuwiu 
sportowym i stroju sportowym. 
3.  Prowadzący zajęcia lub korzystający z boiska wielofunkcyjnego powinien 
sprawdzić stan techniczny boisk i urządzeń. W przypadku zauważenia usterek 
zobowiązany jest zgłosić ten fakt Administratorowi boiska. 
4.  Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z 
boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku 
osób niepełnoletnich – ich rodzice lub opiekunowie .  



§ 4 
1.  Na terenie boiska obowiązuje zakaz: 
a. używania butów piłkarskich na wysokich metalowych i plastikowych korkach oraz 
kolców 
b. poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach lub innym podobnym sprzęcie, 
c. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe 
a. palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych używek 
b. wchodzenia na boisko i przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym, 
c. wprowadzania zwierząt, 
d. korzystania z boiska w godzinach nocnych, 
e. wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, 
f. zachowania stwarzającego zagrożenie dla osób przebywających na boisku, 
g. zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych. 
 

§ 5 
Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania 
zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie. 
 

§ 6 
Regulamin obowiązuje od 1 września  2017 roku. 
 
 Zatwierdził 
 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu  


