REGULAMIN BOISKA SPORTOWEGO SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 108 WE WROCŁAWIU
1. Boisko jest własnością Miasta Wrocław administrowaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr
108.
2. Boisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.
3. Obiekt przeznaczony jest do realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowo- rekreacyjnych
oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz dla grup zorganizowanych, z którymi
została podpisana umowa wynajmu.
4. Za bezpieczeństwo osób nieupoważnionych, przebywających na boisku, szkoła nie ponosi
odpowiedzialności.
5. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia
sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego
oraz obuwie typu halowego).
6. Osoba prowadząca zajęcia – nauczyciel, instruktor jest zobowiązany do kontroli stanu technicznego
boiska (czystość, prawidłowe mocowanie bramek, koszy i innych urządzeń)
7. Korzystanie z boiska dla osób postronnych możliwe jest po uprzednim uzgodnieniu z
dyrektorem szkoły.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego
przeznaczeniem ZABRANIA SIĘ:
• Użytkowania obiektu sportowego przed zapoznaniem się z regulaminem użytkowania boiska
• Używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
• Wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, wózkami dziecięcymi itp. po
płycie boiska
• Wprowadzania zwierząt
• Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
• Wchodzenia na ogrodzenie szkoły i urządzenia sportowe
• Palenia tytoniu i spożywania alkoholu
• Zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
• Przeszkadzania zorganizowanym grupom
• Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów
• Przebywania na terenie osobom poniżej 12 roku życia po zmroku
• Przebywania na terenie boiska i wstępu na teren szkoły po godzinie 18:00
• Korzystania z obiektu bez zgody instruktora sportu
9. Dyrektor oraz pracownik obsługi nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie
boiska.
10. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku i
przestrzegania powyższego regulaminu.
Telefony alarmowe:
Straż Miejska – 986
Straż Pożarna – 998
Policja – 997
Pogotowie ratunkowe – 999
Telefon alarmowy z telefonów komórkowych – 112

