
Regulamin korzystania z boiska ze sztuczną 

nawierzchnią 

Obiekt jest monitorowany 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Administratorem boiska jest Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach. 

2. Obiekt jest czynny: 

Poniedziałek – piątek 8. 00 – 18. 00 oraz od 18. 00 – 20. 00 grupy 

zorganizowane po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 

Sobota – niedziela 8. 00 – 18. 00 

Wjazd na parking przy boisku ze sztuczną nawierzchnią jest możliwy w 

poniedziałek – piątek w godzinach pracy szkoły i oddziału przedszkolnego, 

natomiast  w soboty i niedziele  jest to niemożliwe. 

3. Przed wejściem na boisko należy zapoznać się z regulaminem. 

4. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie boiska winny podporządkować się 

przepisom regulaminu. 

5. Na terenie boiska oraz w jego sąsiedztwie obowiązuje całkowity zakaz : 

 Palenia papierosów, rozpalania ognisk, odpalania środków 

pirotechnicznych 

 Spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków 

odurzających 

 Wprowadzania zwierząt 

 Poruszania się na rowerze, rolkach, deskorolkach i innym podobnym 

sprzęcie 

 Wchodzenia, wieszania się na bramkach, konstrukcjach, ogrodzeniu 

 Zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników 

6. Zabrania się wnoszenia na teren boiska piłkarskiego materiałów i 

przedmiotów niebezpiecznych, takich jak: butelki, puszki, itp. wykonanych z 

kruchego, pękającego lub twardego materiału. 

7. Wszystkich korzystających obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe. 



8. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA 

1. Obiekt jest ogólnodostępny. 

W pierwszej kolejności wstęp na boisko mają uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Krzyszkowicach.  

W godzinach  18. 00 – 20. 00 od poniedziałku do piątku wejście na boisko 

jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w Szkole Podstawowej w 

Krzyszkowicach w Sekretariacie  ( podpisanie umowy najmu na określony czas  

i wnoszenie opłaty na konto dochodów Szkoły Podstawowej  za korzystanie z 

boiska ).  

Korzystanie z boiska w soboty, niedziele i święta po godzinie 18. 00 jest 

niemożliwe. 

2. Na boisku mogą przebywać równocześnie dwie drużyny piłki nożnej lub 

pokrewnej dyscypliny sportu, jednak drużyna nie może liczyć więcej osób niż 

wskazują przepisy gry w danej dyscyplinie. 

3. Grupy zorganizowane korzystające z boiska odbywają zajęcia według 

ustalonego harmonogramu.  

4. Zajęcia grupowe z udziałem dzieci i młodzieży mogą się odbywać tylko pod 

opieką uprawnionego nauczyciela, trenera- instruktora zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami.  

5. Osoby prowadzące zajęcia odpowiedzialne są za bezpieczeństwo ćwiczących 

oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących. 

6. Za bezpieczeństwo użytkowników imprez organizowanych na obiekcie 

odpowiada organizator imprezy. 

7. Osoby naruszające porządek i bezpieczeństwo na terenie boiska będą 

pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej. 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o boisko i wszystkie znajdujące 

się na terenie obiektu urządzenia. 

2.Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 



3. Materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody ponosi użytkownik. 

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje 

powstałe w czasie zajęć.  

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za garderobę jak i inne 

przedmioty pozostawione na terenie obiektu. 

6. Za niewłaściwe zachowanie oraz rażące naruszenie regulaminu korzystający 

może natychmiast zostać usunięty z obiektu. 

7. Wszelkie uwagi dotyczące obiektu proszę kierować pod adresem: Szkoła 

Podstawowa 32  - 445 Krzyszkowice 368, tel. 12 273 76 71 lub na pocztę 

spkrzyszkowice@op.pl 

 

 

 


