REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU
SPORTOWEGO
przy Zespole Szkól im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach

1. Administratorem obiektu jest Dyrektor Zespołu Szkół w Proszowicach tel. 12 386 10 35
2. Obiekt sportowy obejmuje boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię.
3. Boisko oraz bieżnia są czynne w czasie zajęć szkolnych od godz. 8.00 - 17.00 oraz w czasie
kiedy obiekt za zgodą Dyrektora udostępniony został innym podmiotom.
4. Boisko szkolne oraz bieżnia jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania
fizycznego, pozalekcyjnych zajęć ruchowych oraz zajęć osób, które uzyskały zgodę korzystania
z obiektu.
5. Korzystanie z obiektu jest dozwolone tylko w czasie zajęć szkolnych pod nadzorem nauczycieli
łub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć oraz w czasie uzgodnionym przez inne
podmioty z Dyrekcją Szkoły.
6. Teren obiektu objęty jest ciągłym monitoringiem.
7. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie
z przeznaczeniem.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem zabrania się:
□ używania butów piłkarskich (korków), butów na wysokich obcasach, „szpilkach” i metalowych
korkach, kolców oraz butów specjalistycznych (wojskowych, strażackich, trekkingowych)
□ wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska np. rower,
motorower, deskorolka, rolki itp.,
□ niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
□ palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania wszelkiego rodzaju środków odurzających,
□ zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
□ przeszkadzania w zajęciach,
□ wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
□ zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
□ wprowadzania zwierząt,
□ niszczenia zieleni wokół obiektu.
9. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu
uczestników zajęć administrator lub prowadzący zajęcia może zakazać korzystania z obiektu.
10. Zniszczenia i szkody oraz inne zdarzenia niezgodne z ustaleniami niniejszego regulaminu
należy zgłaszać do nauczyciela wychowania fizycznego a nauczyciel w-f zgłasza do Dyrektora
Szkoły.
11. Szkody powstałe w czasie kiedy z obiektu korzystają inne podmioty należy zgłaszać
do Dyrektora Szkoły lub w portierni, a za szkodę materialnie odpowiada osoba, która szkodę
wyrządziła.
12. Za wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie lekcji w wyniku nieprzestrzegania niniejszego
regulaminu odpowiada nauczyciel w-f.
13. Za wypadki i szkody poniesione przez inne osoby, które uzyskały zgodę na korzystanie
z obiektu Dyrekcja Szkoły nie ponosi odpowiedzialności.
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