Załącznik
do Zarządzenia Nr 10/2020
Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie
z dnia 8 czerwca 2020r

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKARSKIEGO
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA ŚNIADECKIEGO W WYSZOGRODZIE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z boiska sportowego przy
Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
2. Każdy, kto przebywa na terenie boiska sportowego zobowiązuje się
przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
3. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu tracą
prawo do korzystania z boiska sportowego.
4. Boisko sportowe udostępnione jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
w następujących terminach:
a) poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:30 dla potrzeb szkół z terenu Gminy
i Miasta Wyszogród;
b) poniedziałek - piątek w godz. 16:00 - 20:00 dla wszystkich chętnych;
c) sobota - niedziela boisko udostępnione jest po wcześniejszej rezerwacji
(przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem);
5. Opłaty za korzystanie z boiska sportowego:
a) dla grup zorganizowanych nie będących komercyjnymi szkółkami
piłkarskimi, klubami sportowymi itp. korzystanie z boiska sportowego jest
bezpłatne;
b) dla grup zorganizowanych będących komercyjnymi szkółkami piłkarskimi,
klubami sportowymi itp. korzystanie z boiska sportowego jest odpłatne;
6. Każdy, kto korzysta z boiska sportowego zobowiązany jest do:
a) zachowania zgodnie z ogólnie przyjętymi normami
b) zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób,
c) osoby niepełnoletnie mogą korzystać z boiska sportowego wyłącznie pod
opieką osoby dorosłej, która to ponosi całkowitą odpowiedzialność za
osoby niepełnoletnie przebywające w tym czasie na boisku;
7. Na terenie boiska sportowego Zespołu Szkół zabrania się:
a) przebywania osobom pod wpływem alkoholu i innych środków
odurzających

b) używania środków odurzających w tym palenia tytoniu i spożywania
alkoholu, w przypadku imprez masowych zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.
2009, Nr 62, poz. 504 z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia
26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi Dz. U. 1982, Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami),
c) używania butów piłkarskich innych niż "TURFY" i "LANKI",
d) jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach itp.
e) wprowadzania zwierząt,
f) używania wyposażenia boiska sportowego niezgodnie z jego
przeznaczeniem,
g) żucia gumy,
h) zaśmiecania terenu.
8. Osoby korzystające z boiska sportowego mają obowiązek stosować się do
poleceń pracowników Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w
Wyszogrodzie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
powstałe w trakcie korzystania z obiektu sportowego.
9. Za ewentualne zniszczenia powstałe w wyniku korzystania z boiska
sportowego, odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające, w
przypadku osób niepełnoletnich - ich prawni opiekunowie.
10.Opiekun grup zorganizowanych odpowiada za porządek i bezpieczeństwo
przebiegu zajęć.
11.Przed rozpoczęciem zajęć opiekun grupy po okazaniu dokumentu
tożsamości pobiera klucz od oddelegowanego do tego pracownika
Zespołu Szkół, za który ponosi odpowiedzialność oraz wpisuje się do
rejestru użytkowników.
TELEFONY ALARMOWE:
Pogotowie ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997
Numer alarmowy - 112

