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REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO 

WIELOFUNKCYJNEGO 
 

 

1. Boisko sportowe wielofunkcyjne służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych 

oraz dla rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego. Jest to obiekt użyteczności 

publicznej przeznaczony dla społeczności lokalnej.  

2. Administratorem boiska sportowego wielofunkcyjnego jest Szkoła Podstawowa  

im. Stanisława Fenrycha  w Pudliszkach z klasami integracyjnymi.  

3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 

stosowania się do uwag administratora obiektu.  

4. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.  

5. Boisko jest czynne w godz. 8.00 do 21.00 od poniedziałku do piątku  

a. podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów szkół lub przedszkoli 

położonych na terenie Gminy Krobia w okresie roku szkolnego: od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu  

z administratorem obiektu, dzieci korzystają z boiska na odpowiedzialność 

nauczyciela, opiekuna grupy,  

b. boisko dostępne dla wszystkich chętnych: dzieci młodzieży i dorosłych od 

15.30 - 21.00 przy czym dzieci i młodzież do lat 18 mogą w tym czasie 

korzystać  

z boiska tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna,  

c. W soboty boisko dostępne jest od 15.30- 21.00, niedzielę od 15.30- 21.00 

6. Należy dokonać rezerwacji korzystania z boiska u administratora obiektu od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 14.30. Pod numerem telefonu 655738152 

lub osobiście w sekretariacie szkoły. Administrator ustala harmonogram imprez oraz 

rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektu sportowego. 

7. Rezerwacji na sobotę i niedzielę należy dokonać do piątku do godziny 14.30  

8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 

sportowego.  

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie  

z jego przeznaczeniem zabrania się:  

a. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,  

b. wprowadzania i użytkowania sprzętu i innego niż zgodnego z przeznaczeniem 

boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,  

c. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,  

d. zaśmiecania obiektu,  

e. przeszkadzania w zajęciach lub grze,  

f. zakłócenia porządku i używania słów wulgarnych,  

g. wprowadzania zwierząt,  

h. korzystania z boiska bez zgody dozorcy obiektu, i. przebywania i korzystania  

z obiektu poza godzinami otwarcia.  

10. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie  

z przeznaczeniem.  

11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boiska 

decyduje administrator obiektu. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń i 

wypadki należy niezwłocznie zgłaszać do administratora obiektu. 


