
REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO ZSP w Zakliczynie 

1. Boisko szkolne jest obiektem ogólnodostępnym, wykorzystywanym 

do prowadzenia m.in. zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, międzyszkolnych 

i środowiskowych, rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności 

lokalnej. 

2. Boisko jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00, 

w soboty i niedziele po wcześniejszej rezerwacji, natomiast w dni ustawowo 

wolne od pracy jest nieczynne. 

3. Boisko pozostaje do dyspozycji szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 

8:00 – 15:30 przez cały okres trwania roku szkolnego oraz w inne dni i godziny, 

jeśli zaistnieje taka potrzeba. 

4. Po godzinie 15:30 pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu mają zorganizowane 

grupy szkolne pod opieką nauczyciela – szkolne kluby sportowe. 

5. Korzystanie z boiska jest bezpłatne. 

6. Właściciel obiektu (Powiat Tarnowski) nie ponosi odpowiedzialności za wypadki 

w trakcie korzystania z boiska, użytkownicy korzystają z boiska na własną 

odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody. 

7. Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wynikające  

z monitoringu wizyjnego. 

8. Obowiązkiem korzystającego jest: stosowanie się do poleceń przedstawiciela 

zarządcy, korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 

przestrzeganie zasad współżycia społecznego. 

9. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania obuwia sportowego o miękkiej, 

czystej i płaskiej podeszwie, obowiązuje zakaz wchodzenia na nawierzchnię 

w tzw. korkach piłkarskich. 

10.  Korzystanie z boiska przez osoby niepełnoletnie jest dozwolone tylko pod opieką 

pełnoprawnych opiekunów. 

11. Bezwzględnie zabrania się korzystania z boiska niezgodnie z jego społeczno – 

gospodarczym przeznaczeniem  w szczególności: 

a) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe, 

b) przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych, 

c) wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, zaśmiecania terenu, niszczenia 

infrastruktury,  



d) dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń, 

e) korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych, 

f) zakłócania porządku, przeszkadzania w zajęciach lub grze, zakłócania porządku 

i używania słów powszechnie uznawanych za nieprzyzwoite, 

g) wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego, szkodliwych 

substancji chemicznych, palenia ognisk, 

h) wprowadzania zwierząt, 

i) poruszania się na boisku na rowerach, motorach, rolkach, deskorolkach, 

hulajnogach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni 

j) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, napojów alkoholowych lub innych środków 

odurzających, 

k) wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających 

i psychotropowych lub innych podobnie działających substancji, 

l) żucia gumy i jej wyrzucania na nawierzchnię, 

m) korzystania z boiska podczas burzy, 

n) korzystania z nieoświetlonego boiska po zmroku, 

o) naruszania zasad współżycia społecznego, 

p) zachowań noszących znamiona nieobyczajnego wybryku w rozumieniu kodeksu 

wykroczeń, 

s) używania butów innych niż określone w punkcie 9. 

12. Za zniszczenie wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeń 

sportowych znajdujących się na terenie obiektu odpowiedzialność finansową ponosi 

osoba, która dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich - prawny 

opiekun. 

13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, przepisów 

p. poż. i bhp, a także poleceń wydanych przez zarządcę obiektu oraz zachowanie 

porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim 

otoczeniu. 

14. Osoba naruszająca zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będzie 

pociągnięta do odpowiedzialności karno-administracyjnej. 


