REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO
przy Szkole Podstawowej nr 46 w Poznaniu

1. Boisko jest własnością Miasta Poznania administrowaną przez dyrektora szkoły.
2. Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyty boiska czuwają
pracownicy obsługi szkoły, którzy są osobami upoważnionymi do wydawania poleceń
użytkownikom obiektu sportowego w odpowiednich godzinach pracy.
3. Teren boiska objęty jest ciągłym monitoringiem. ( SEZAM, Straż miejska, kamery)
4. Obiekt przeznaczony jest do realizacji zajęć programowych uczniów SP – 46 w
Poznaniu w godz. 8:00 – 15:15.
5. W dni wolne od zajęć dydaktycznych z boiska mogą korzystać nieodpłatnie
uczniowie innych szkół, członkowie klubów sportowych i osoby prywatne.
Pierwszeństwo jednak mają grupy dokonujące rezerwacji.
6. Grupy zorganizowane mogą dokonywać rezerwacji po uzgodnieniu warunków z
dyrektorem szkoły.
7. Osoby prywatne, uczniowie innych szkół korzystających z boiska przed rozpoczęciem
rozgrywek zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem korzystania z boiska.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z
jego przeznaczeniem

ZABRANIA SIĘ :

−

jazdy rowerami, wprowadzania i jazdy motorowerami, motocyklami po
płycie boiska,

− wprowadzania psów,
− niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
− wchodzenia na ogrodzenie szkoły i urządzenia sportowe,
−

palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

− zaśmiecania,
− przeszkadzania zorganizowanym grupom,
− zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
− przebywania na terenie boiska i wstępu na teren szkoły po zmroku i po
zamknięciu bram boiska przez pracownika obsługi.
9. Dyrektor oraz pracownik obsługi szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy

pozostawione na terenie boiska.
10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z
Obiektu po zakończeniu zajęć programowych.
11. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boiska i urządzeń sportowych
odpowiedzialność finansową ponosi osoba wynajmująca boisko lub korzystająca
indywidualnie po zakończeniu zajęć programowych.

Osoby przebywające na terenie SP-46 w Poznaniu i korzystające z boiska w
sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie pracownika obsługi
szkoły zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych
z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu szkoły.
Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w
drodze postępowania karnoadministracyjnego ( z art. 51§§ 1 i 2 Kw, art.54 Kw),
a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego ( z art.193 Kk).

Poznań, dnia …………………….

Dyrektor Szkoły

….……………………………….

