
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO 

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 24 W BYDGOSZCZY 

1) Zarządcą boiska szkolnego jest Zespół Szkół nr 24 w Bydgoszczy. 

2) Boisko szkolne i znajdujące się na nim urządzenia sportowe są przeznaczone do 

prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, różnych form zajęć pozalekcyjnych, 

w których uczestniczą uczniowie szkoły, rozgrywania zawodów sportowych oraz 

innych imprez przewidzianych w planie pracy szkoły dla uczniów. 

3) Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych podczas lekcji 

wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych powinno odbywać się pod 

nadzorem nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, 

którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo ćwiczących. 

4) Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia 

stanu technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie boiska oraz czy na 

terenie boiska nie znajdują się przedmioty zagrażające bezpieczeństwu uczniów. 

5) W przypadku stwierdzenia uszkodzeń technicznych na boisku szkolnym  

prowadzący zajęcia lub korzystający z boiska zobowiązani są niezwłocznie 

powiadomić o zaistniałym fakcie dyrektora lub pracownika szkoły. 

6) Poza godzinami pracy szkoły z boiska mogą korzystać również osoby prywatne. 

Dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby 

pełnoletniej, która odpowiada za ich bezpieczeństwo. 

7) W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska 

zgodnie z jego przeznaczeniem  ZABRANIA SIĘ: 

a) przeszkadzania zorganizowanym grupom,  

b) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,  

c) wchodzenia, bujania i przebywania na bramkach piłkarskich, 

d) używania butów typu: korki, kolce itp.,  

e) jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, na rolkach, na deskorolkach itp.,  

f) wprowadzania psów oraz innych zwierząt,  

g) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,  

h) wchodzenia na ogrodzenie,  

i) pozostawiania śmieci,  

j) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych  

8) Osoby korzystające z boiska w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na 

żądanie pracownika szkoły zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania tych 

działań i bezzwłocznego opuszczenia terenu. 

9) Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub 

jej prawni opiekunowie. 

10) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z 

obiektu po zakończonych zajęciach szkolnych oraz rzeczy pozostawione na terenie 

boiska. 

Telefony alarmowe: Pogotowie Ratunkowe – 999, Straż Pożarna – 998, Policja – 997 

Telefon alarmowy z telefonów komórkowych – 112 

 

 


