
REGULAMIN
korzystania z boiska do piłki nożnej przy Publicznym Gimnazjum  nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu

§1

1.1. Obiektami sportowymi dysponuje – zarządca Dyrektor Szkoły.

§2

2.1. Obiekty sportowe są czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:00 – 20:00
2.2. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu w godz. 7:00 

– 17:00 korzystają z obiektów w pierwszej kolejności.

§3

3.1. Wejście na obiekty sportowe jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w sekretariacie szkoły
lub po uzgodnieniu z Zarządcą obiektu.

3.2. Szkoła prowadzi harmonogram  korzystania z obiektu.

§4

4.1. Korzystający  z  boiska   zobowiązani  są  do  używania  odpowiednich  strojów  sportowych
oraz obuwia sportowego.

4.2. Zabrania  się  używania  obuwia  piłkarskiego  z  korkami  metalowymi  lub  plastikowymi
na całym obiekcie sportowym.

§5

5.1 Osoby korzystające  z  obiektów sportowych ponoszą  odpowiedzialność za bezpieczeństwo
we własnym zakresie. 

5.2 Osoby  prowadzące  zajęcia  z  młodzieżą  w  ramach  godzin  wychowania  fizycznego
są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę 
ćwiczących. 

5.3 Dzieci do lat 7-iu mogą  przebywać na obiekcie tylko pod opieką osoby dorosłej.

§6

6.1. Korzystający  z  obiektu  powinien  sprawdzić  stan  techniczny  boiska  z  którego  będzie 
korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić  ten fakt Dyrektorowi 
szkoły lub osobie dozorującej obiekt.

§7

7.1. Na  terenie  boiska  obowiązuje  zakaz  poruszania  się  na  rowerach,  skuterach,  rolkach, 
deskorolkach, i innym podobnym sprzęcie.

§8

8.1. Za  szkody  materialne  powstałe  na  skutek  nieprawidłowego  korzystania  z  boiska
i  znajdujących  się  na  min  urządzeń  odpowiadają  korzystający,  a  w  przypadku  osób 



niepełnoletnich – ich opiekunowie i rodzice.
8.2. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

§9

9.1 Zabrania się wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.

§10

10.1. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
• palenia tytoniu,
• spożywania napojów alkoholowych,
• przyjmowania środków odurzających,
• przebywania na min osób w stanie nietrzeźwym,
• wprowadzania psów,
• korzystania z boiska w godzinach nocnych,
• korzystania z urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
• wieszana się na bramkach, a także wspinania się na konsytukcję,
• zachowań  stwarzających zagrożenie dla innych uczestników

§11

11.1. Wszystkich użytkowników obiektów sportowych obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów 
BHP oraz  porządku,  czystości,   i  estetyki  na  terenie  obiektu  i   w  jego  bezpośrednim 
otoczeniu.

§12

12.1. Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć 
na obiekcie  w celu przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych lub  widowiskowych,
po uprzednim uzgodnieniu z zainteresowanymi.

§13

13.1. Kierownictwo obiektu bądź osoba wyznaczona może kontrolować wszystkie zajęcia, w razie 
uchybień zakazać korzystania z obiektów.

13.2. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane  
z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania
w sprawach wykroczeń.

13.3. Dyrektor  szkoły  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  wartościowe  pozostawione
na obiekcie.

13.4. Decyzje związane z funkcjonowaniem obiektu nie ujęte w regulaminie podejmuje Dyrektor 
szkoły.

13.5. Korzystający  i przebywający na terenie obiektu zobowiązani są do przestrzegania zaleceń 
zawartych w niniejszym regulaminie.

§14

14.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


