REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
„MOJE BOISKO - ORLIK 2012”
na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie

1. Boiska są dostępne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 18
oraz Gimnazjum nr 9 w Koszalinie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne
w czasie roku szkolnego:
 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00.
2. Boiska są ogólnodostępne dla wszystkich chętnych:
 jesienią i zimą od 17.00 do 20.00
 wiosną i latem od 17.00 do 22.00
 w czasie wakacji od 12.00 do 22.00.
3. Zajęcia sportowe odbywające w terminach określonych w pkt. 2
koordynuje instruktor sportu.
4. Dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo do zmiany godzin, w których
boiska są ogólnodostępne (np. w sytuacji niekorzystnych warunków
atmosferycznych).
5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie stroju i obuwia
sportowego.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania
z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
b) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
c) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz
kolców,
d) wprowadzania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk
(jazdy wszelkimi pojazdami, rowerami, deskorolkami, łyżworolkami itp.),

e) zaśmiecania oraz niszczenia sprzętu, urządzeń sportowych, płyty
boiska oraz terenów zieleni,
f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, a także przebywania na terenie
obiektu w stanie nietrzeźwym,
g) wprowadzania zwierząt,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
8. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność
materialną ponosi osoba, która spowodowała szkodę lub jej opiekun.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
terenie obiektu.
10. Za

wypadki

powstałe

z

powodu

nieprzestrzegania

zasad

bezpieczeństwa i niniejszego regulaminu dyrekcja szkoły nie ponosi
odpowiedzialności.
11. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego
regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.
12. Dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu boisk przez
służby porządkowe lub policję osób, które nie stosują się do
powyższych zasad i przepisów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki
w Koszalinie

