
REGULAMIN UŻYTKOWANIA BOISK VII LO  

IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 

1. Administratorem boisk jest VII LO im. J. Słowackiego. 

2. Korzystać z boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym 

uzgodnieniu z kierownikiem gospodarczym szkoły lub dozorcą. 

3. Osoby spoza szkoły korzystające z boiska powinny uzgodnić z kierownikiem gospodarczym 

szkoły termin i formę płatności (lub zwolnienie z płatności). 

4. Grupy dzieci i młodzieży do lat szesnastu powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej. 

Uczniowie VII LO odbywają zajęcia sportowe i rekreacyjne wyłącznie pod opieką nauczycieli. 

5. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do 

stosowania się do zaleceń pracowników szkoły. 

6. Boiska czynne są w godzinach 8.00-20.00, a w przypadku grup, z którymi podpisane są 

umowy do 22.00. W dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00 z boisk korzystają wyłącznie 

uczniowie VII LO. W tym czasie obowiązuje zakaz wchodzenia osób postronnych na boiska 

i przyległy teren szkoły. 

7. Pierwszeństwo w korzystaniu z boisk mają uczniowie VII LO, w tym mieszkańcy internatu 

oraz grupy, z którymi podpisane zostały umowy. 

8. Na terenie boisk obowiązuje zachowanie porządku i czystości. Śmieci należy wyrzucać do 

odpowiednich, przeznaczonych do tego celu pojemników. 

9. Na terenie boisk, a także całego terenu szkoły nie wolno palić papierosów, spożywać 

alkoholu oraz stosować innych używek. 

10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju oraz obuwia typu 

halowego odpowiedniego do danej nawierzchni. Zabrania się używania butów na wysokich lub 

metalowych korkach oraz kolców. 

11. Wyposażenie boisk należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. 

12. Korzystać z oświetlenia można tylko po uiszczeniu odpowiednich opłat. 

13. Administrator może zabronić korzystania z obiektu. 

14. Boisko ze sztuczną trawą może być wykorzystywane wyłącznie do gry w piłkę nożną. 

15. Zabrania się: 

 wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk 

 wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów 

 niszczenia urządzeń i płyty boiska 

 wchodzenia na ogrodzenie 

 wprowadzania zwierząt 



 zakłócania porządku i używania wulgarnych słów 

 wnoszenia opakowań szklanych i metalowych 

 spożywania posiłków, picia słodkich napojów 

 przeszkadzania w zajęciach lub grze 

 korzystania z boisk mimo zakazu administratora 

 dokonywania regulacji urządzeń elektrycznych 

 korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia 

16. W przypadku niestosowania się do zakazów umieszczonych w punkcie 15 oraz poleceń 

pracowników VII LO przewiduje się w zależności od sytuacji następujące postępowanie: 

 zwrócenie uwagi na niewłaściwe zachowanie 

 nakazanie opuszczenia terenu boisk i szkoły 

 zakazanie dalszego wstępu na teren boisk i szkoły 

 wezwanie straży miejskiej bądź policji 

17. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi 

odpowiedzialności prawnej za zaistniałe wypadki. 

18. Użytkownik boiska jest zobowiązany do sprawdzenia przed rozpoczęciem korzystania 

z urządzeń ich stanu i zgłoszenia ewentualnych usterek kierownikowi gospodarczemu szkoły 

lub dozorcy. 

19. Na terenie obiektu obowiązuje zasada poszanowania mienia i wyposażenia. Za wszelkiego 

rodzaju uszkodzenia i zniszczenia sprzętu lub urządzeń pełną odpowiedzialność materialną 

ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie. 

Obowiązuje odpłatność w pełnej wartości wyrządzonej szkody. 

20. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia oraz występujących zagrożeniach należy 

natychmiast powiadomić kierownika gospodarczego szkoły lub dozorcę. 

21. Osoby, które uległy wypadkowi lub są świadkami wypadku na terenie boisk są zobowiązane 

powiadomić administratora o zaistniałym zdarzeniu. 

22. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego 

regulaminu, przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 

23. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze 

postępowania w sprawach cywilnych i wykroczeniach, a w szczególnych przypadkach w drodze 

postępowania karnego. 

24. Pracowników sprawujących pieczę nad boiskiem upoważnia się do regulowania 

postępowania we wszystkich przypadkach nieujętych w niniejszym regulaminie. 

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania. 


