REGULAMIN
KORZYSTANIA Z BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE
§1
1. Boiska ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowane są przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Natolinie i zarządzane przez Dyrektora Szkoły.
2. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 boiska przeznaczone są do
realizacji zajęć sportowych dla uczniów ZSO w Natolinie.
§2
1. Boiska są czynne w następujących terminach:
a) planowe zajęcia sportowe dla uczniów ZSO w Natolinie:
poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 - 16.00
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
poniedziałek - piątek w godzinach 16.00 – 21.00,
sobota w godzinach 12.00 do 20.00,
niedziela (tylko w okresie wakacyjnym) w godzinach 16.00 – 20.00.
2. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w sekretariacie szkoły lub na
bieżąco na dany dzień po uzgodnieniu z pracownikiem obsługi szkoły, w przypadku
wolnego pola gry lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –
15.00, tel. (48) 384 84 84.
3. Przebywanie na boiskach po godzinie 21.00 jest zabronione.
§3
1. Nad prawidłowym korzystaniem z boisk czuwa pracownik obsługi szkoły, który jest
osobą upoważnioną do wydawania poleceń osobom z niego korzystającym.
2. Pracownik obsługi szkoły prowadzi rejestr osób korzystających z obiektu oraz
harmonogram wykorzystania obiektu.
§4
1. Korzystanie z boisk jest nieodpłatne dla uczniów z ZSO w Natolinie w czasie zajęć
dydaktycznych w godz. 8.00 – 16.00.
2. Od pozostałych uczestników zarządzający boiskami będzie pobierać wpłaty za
korzystanie z boisk zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cennik stanowi załącznik
nr 1 do regulaminu.
3. Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub u pracownika obsługi szkoły.
§5
1. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do:
a) zapoznania z regulaminem korzystania z boisk,
b) wyodrębnienia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na terenie
obiektu,
2. Osoba odpowiedzialna za grupę zobowiązana jest do:

a) podpisania umowy o wynajęcie boiska, określając terminy zajęć, rodzaj boiska oraz
inne szczegółowe zasady korzystania z boiska. Ustalenia te egzekwowane są podczas
zajęć przez pracownika obsługi szkoły.
b)dokonania wpisu do rejestru osób korzystających z obiektu znajdującej się
w sekretariacie szkoły lub u pracownika obsługi szkoły.
c) niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi obsługi szkoły uszkodzeń ujawnionych po
poprzednich użytkownikach.
§6
1. Jedna grupa uczestników zajęć może liczyć maksymalnie 22 osoby w przypadku boisk
do piłki nożnej/ręcznej oraz 14 osób w przypadku boiska do siatkówki/koszykówki.
2. Korzystający z boisk zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych
oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie. Zabrania się używania obuwia
piłkarskiego typu „wkręty”, „lanki”, „kolce” oraz „korki”.
§7
Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą
organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
§8
Prowadzący zajęcia powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń, z których
będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt
pracownikowi obsługi szkoły.
§9
Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boisk
i znajdujących się na nich urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób
niepełnoletnich – ich opiekunowie i rodzice. Obowiązuje odpłatność w wysokości
100% wartości szkody.
§ 10
Na terenie boisk obowiązuje ZAKAZ:
• palenia tytoniu,
• spożywania napojów alkoholowych,
• przyjmowania środków odurzających,
• przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym,
• wchodzenia na ogrodzenie szkoły i urządzenia sportowe,
• zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
• jedzenia,
• zaśmiecania,
• wprowadzania zwierząt,
• korzystania z boiska w godzinach nocnych,
• zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników,
• wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych,
• wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,
np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.

§ 11
Wszystkich użytkowników boisk obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz
zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego
bezpośrednim otoczeniu.
§ 12
Zarządzający boiskami zastrzega sobie prawo udostępnienia poszczególnych boisk
w tym samym czasie, na których rozgrywki nie kolidują ze sobą.
§ 13
Zarządzający boiskami zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej
zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych lub
widowiskowych.
§ 14
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.
§ 15
Zarządzający boiskami nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie
korzystania z obiektu.
§ 16
1. Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania
zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Osoby przebywające na terenie ZSO w Natolinie i korzystające z boisk w sposób
niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie pracownika obsługi szkoły
zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych
z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia szkoły.
3. 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.
§ 17
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2010 r.
TELEFONY ALARMOWE
1. Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom. 112)
2. Straż pożarna
998
3. Policja
997

ZAŁĄCZNIK NR 1
Cennik usług dla korzystających z obiektów sportowych
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Natolinie

Usługa

Cena jednostkowa

1

Wynajem boiska (całego) z oświetleniem

45 zł/godz.

2

Wynajem boiska (całego) bez oświetlenia

30 zł/godz.

3

Wynajem boiska do piłki nożnej z oświetleniem

35 zł/godz.

4

Wynajem boiska do piłki nożnej bez oświetlenia

25 zł/godz.

5

Wynajem boiska do piłki siatkowej/tenisa
ziemnego z oświetleniem
Wynajem boiska do piłki siatkowej/tenisa
ziemnego bez oświetlenia
Wynajem sali gimnastycznej
Wynajem sprzętu tenisowego

20 zł/godz.

Lp

6
7
8

15 zł/godz.
30 zł/godz.
5 zł/godz.

Obiekty są bezpłatne dla:
• dzieci i uczniów oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez gminę w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
• organizatorów imprez zleconych przez gminę, lub odbywających się pod patronatem Wójta
Gminy Jedlnia – Letnisko,
• organizatorów realizujących zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą.

