
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK  

Szkoły Podstawowej nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Warszawie ul. Klimatyczna 1 

 

§ 1 

1. Administratorem boisk szkolnych jest Szkoła Podstawowa nr 385  im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie . 

2. Nad  prawidłowym  korzystaniem  z urządzeń sportowych i płyt boisk czuwają   
pracownicy obsługi szkoły, którzy są osobami upoważnionymi do wydawania 
poleceń użytkownikom obiektu sportowego. 

3. Teren boisk objęty jest ciągłym monitoringiem.  

4. Boiska są czynne w godzinach 8.00 - 22.00. 

5.  Zajęcia na boiskach odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu. 

§ 2  

1. Pierwszeństwo w korzystaniu z boisk szkolnych mają uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 385 uczestniczący w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych        
w ramach programów sportowych realizowanych we współpracy z organem 
prowadzącym (w szczególności w dni powszechne w godzinach 8.00 – 18.00). 

2. W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w pierwszej kolejności z boisk mogą 
korzystać osoby prywatne oraz grupy zorganizowane po wcześniejszym 
dokonaniu rezerwacji terminu i po uzgodnieniu warunków cenowych                     
z Dyrektorem szkoły. 

3. Cennik rezerwacji boisk stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

4. W pozostałym terminach boiska są dostępne dla społeczności lokalnej.  

5. Osoby prywatne, uczniowie innych szkół, mieszkańcy osiedla korzystających        
z boisk szkolnych przed rozpoczęciem rozgrywek zobowiązani są do zapoznania 
się z regulaminem korzystania z boisk.  

6. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego obuwia 
sportowego(wykluczone jest używanie korków piłkarskich). 

7. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu  oraz występujących zagrożeniach należy 
natychmiast powiadomić obsługę obiektu. 

8. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu boisk sportowych odpowiedzialni 
są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych. 

§ 3 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie 
z jego przeznaczeniem ZABRANIA SIĘ: 

 wprowadzania i jazdy samochodami, motorowerami i rowerami, jazdy na 
rolkach, deskorolkach, jazdy wózkami dziecięcymi itp. po tartanowej płycie 
boiska, 

 jazdy i ćwiczeń akrobatycznych z użyciem rowerów na skarpie, 

 wprowadzania psów i innych zwierząt, 

 niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

 wchodzenia na ogrodzenie szkoły i urządzenia sportowe, 

 palenia tytoniu i spożywania alkoholu, 

 zaśmiecania, 



 przeszkadzania zorganizowanym grupom, 

 zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

 przebywania na terenie boisk i wstępu osób postronnych na teren szkoły po 
godzinie 22:00. 

§ 4 

1. Osoby uszkadzające sprzęt lub wyposażenie boisk ponoszą odpowiedzialność 
materialną za zawinione wyrządzenie szkody. 

2. Za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania powyższego regulaminu Dyrekcja 
szkoły nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boisk. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w trakcie 
korzystania z obiektu po zakończeniu zajęć programowych. 

 

Osoby przebywające na terenie Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie            
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 
terenu szkoły. 
 
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). 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 


