
REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZEWNĘTRZNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH                          

I REKREACYJNYCH 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  nr 20  

  przy ul. Karpnickiej 2 we Wrocławiu 

 

 

1. Administratorem obiektów jest Dyrektor Zespołu Szkolno  - Przedszkolnego  nr 20 we  Wrocławiu, ul. Karpnicka 2,                    

tel. 71 798 68 45. 

2. Obiekty sportowe i rekreacyjne obejmują: boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej, place zabaw, boisko do streetballa, 

bieżnię ze skocznią   w dal oraz tereny zielone wokół Placówki.  

3. Obiekty wymienione w pkt 2 czynne są od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Zespołu (godz. 8.00 - 22.00). 

4. W czasie planowych zajęć Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  nr 20   z obiektów sportowych i rekreacyjnych  korzystają 

tylko dzieci  z Przedszkola nr 20 i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 22.  

5. Korzystanie z boiska dla osób postronnych możliwe jest tylko wtedy, gdy nie odbywają się na boisku zajęcia programowe. 

6. Teren obiektu objęty jest ciągłym monitoringiem.  

7. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.  

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i właściwego utrzymania obiektów  sportowych i rekreacyjnych      

zabrania się:  

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;  

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego  z przeznaczeniem obiektów ( np. rower, motorower, 

deskorolka, rolki itp.); 

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;  

d) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania wszelkiego rodzaju środków odurzających; 

e) zaśmiecania obiektów, wnoszenia opakowań szklanych  i metalowych;  

f) przeszkadzania w zajęciach lub grze;  

g) wspinania się po konstrukcjach koszowych i bramkach; 

h) wchodzenia na ogrodzenie;  

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;  

j) wprowadzania zwierząt;  

k) przywiązywania zwierząt ( psów) do ogrodzenia Placówki  

l) korzystania z obiektów niezgodnie z jego przeznaczeniem;  

m) korzystania z obiektów poza godzinami jego otwarcia oraz po zmroku;  

n) niszczenia zieleni wokół obiektu.  

9. Dyrektor lub wyznaczony pracownik Szkoły w zależności od sytuacji może:  

nakazać zmianę obuwia sportowego;  

a) zwrócić uwagę na niewłaściwe lub niezgodne z regulaminem zachowanie, w skrajnych przypadkach wezwać policję;  

b) nakazać opuszczenie obiektu;  

c) w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu zakazać korzystania                      

z obiektu.  

10. Dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu po zakończonych 

zajęciach szkolnych. 

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska. 

12. Przed wejściem na teren obiektów należy sprawdzić ich stan.  W przypadku zauważenia jakiegokolwiek  zniszczenia lub 

szkody należy natychmiast zgłosić ten fakt  Dyrektorowi  Placówki lub wyznaczonemu przez niego pracownikowi.  

13. Brak zastosowania się do punktu 11 spowoduje, że zniszczenie lub szkoda zostanie przypisana  użytkownikowi/grupie  

kończącej zajęcia . 

14. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie grupa/osoba, która wyrządziła szkodę ( w przypadku grup niepełnoletnich 

ich prawni opiekunowie).  

15. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego 

regulaminu.  

 

 

 

 

DYREKTOR ZSP NR 20 


