REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO

1. Administratorem boiska jest dyrekcja Zespołu Szkół w Michałowicach.
2. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz zajęć
rekreacyjno – sportowych.
3. Z boiska w pierwszej kolejności korzystają uczniowie Szkoły w Michałowicach realizujący zajęcia programowe.
4. Urządzenia oraz sprzęt sportowy znajdujący się na boisku może być używany tylko w obecności i na polecenie
nauczyciela/opiekuna.
5. Wynajem boiska jest uzgadniany z dyrektorem szkoły.
6. Koszt wynajmu boiska określa zarządzenie wójta Gminy Michałowice nr 307/2017 z dnia 23 marca 2017 r.
7. Nieodpłatne korzystanie z boiska przez mieszkańców Gminy Michałowice jest możliwe (jeśli warunki
atmosferyczne pozwalają) od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 – 17.00 oraz w soboty w godz. 10.00 -12.00.
Warunkiem wejścia na boisko jest zgłoszenie grupy opiekunowi boiska.
8. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z boiska tylko pod opieką osoby pełnoletniej, która odpowiada za ich
bezpieczeństwo.
9. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży do lat 18 z gminy Michałowice mogą korzystać z boiska bezpłatnie,
po wcześniejszym ustaleniu terminu z administratorem boiska.
10. Do bezpłatnego korzystania z boiska nie są uprawnione grupy działające na zasadach komercyjnych.
11. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do osoby sprawującej opiekę nad boiskiem.
12. Stan techniczny obiektu sportowego kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia lub opiekun boiska.
13. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
14. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania powyższego regulaminu,
dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności.
15. Na obiekcie obowiązuje zakaz:









wchodzenia na teren murawy w nieodpowiednim obuwiu /korki/
wprowadzania psów i innych zwierząt,
niszczenia urządzeń i zaśmiecania terenu,
wspinania się po konstrukcjach i bramkach,
niszczenia zieleni i ławek,
jazdy po boisku pojazdami,
palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów alkoholowych,
przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,

16. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku
i przestrzegania powyższego regulaminu.
ADMINISTRATOR BOISKA:

12 388 50 16
12 388 51 51
12 388 89 57

Telefony alarmowe:
Straż Pożarna – 998
Policja – 997
Pogotowie ratunkowe – 999
Telefon alarmowy z telefonów komórkowych – 112

