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Regulamin korzystania z boiska I placu zabaw
I. Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska i placu zabaw Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku, 
sankcje za nieprzestrzeganie regulaminu oraz inne istotne kwestie związane z bezpiecznym 
korzystaniem z kompleksu І utrzymaniem go we właściwym stanie.

2. Boiska i plac zabaw są własnością Miasta i Gminy Kórnik, zarządzaną i użytkowaną przez Szkołę 
Podstawową nr 2 w Kórniku.

II. Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego
1. Boisko jest obiektem wykorzystywanym do prowadzenia między innymi zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, zawodów, rozgrywek 
sportowych dla dzieci młodzieży.

2. Boisko czynne jest:
i. od 8:00-17:00 dla dzieci i młodzieży szkolnej,

ii. od 17:00 dla mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik;
3. Wejście na teren boiska równoznaczne jest z zapoznaniem się i zobowiązaniem 

do przestrzegania niniejszego Regulaminu przez użytkowników.
4. Zastrzega się możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności 

przeprowadzenia jego konserwacji.
5. Pierwszeństwo do korzystania z boiska, mają uczniowie szkoły w ramach zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych oraz świetlicowych.
6. Po lekcjach oraz w dni wolne od zajęć z boiska mogą korzystać grupy zorganizowane 

na podstawie umowy wynajmu.
7. Przed rozpoczęciem każdych zajęć prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia stanu 

technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie boiska oraz czy na terenie boiska 
nie znajdują się przedmioty zagrażające bezpieczeństwu uczniów.

8. Bezwzględna cisza na boisku szkolnym obowiązuje w godzinach 22:00-6:00.
9. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący 

się na terenie boiska należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
10. W sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych zarządca obiektu może 

zabronić korzystania z boiska.
11. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych, 

a w szczególności obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.
12. Nie przewiduje się wypożyczania sprzętu innego poza tym, w który boisko jest wyposażone 

na stałe.
13. Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania 

z boiska a użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają 
materialnie za wyrządzone swoim zachowaniem szkody, w wysokości 100% wartości zniszczeń.

14. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
15. Za wypadki i szkody poniesione przez osoby postronne korzystające z boiska szkoła nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności.
16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego 

przeznaczeniem, zabrania się:
a. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, 

np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
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b. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
c. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
d. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;
e. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
f. przeszkadzania w zajęciach lub grze;
g. zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;
h. wprowadzania zwierząt;

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wszelkie spory i wątpliwości 
rozstrzyga zarządzający obiektem.

18. Teren obiektu jest monitorowany całodobowo.

III. Zasady korzystania z placu zabaw
1. Plac zabaw jest obiektem wykorzystywanym przez dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów 

klas I-III oraz grupy świetlicowe wyłącznie pod opieką nauczyciela.
2. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych, pracy świetlicy oraz w dni wolne od zajęć i święta plac zabaw 

jest zamknięty.
3. Przed rozpoczęciem każdych zajęć prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia stanu 

technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw oraz czy na terenie boiska 
nie znajdują się przedmioty zagrażające bezpieczeństwu uczniów.

4. Wejście na teren placu zabaw równoznaczne jest z zapoznaniem się i zobowiązaniem 
do przestrzegania niniejszego Regulaminu przez użytkowników.

5. Zastrzega się możliwość wyłączenia placu zabaw z użytkowania w przypadku konieczności 
przeprowadzenia jego konserwacji.

6. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący 
się na terenie placu zabaw należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. W sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych zarządca obiektu może 
zabronić korzystania z placu zabaw.

8. Korzystający z placu zobowiązani są do używania obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.
9. Dyrekcja І administracja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku nie bierze odpowiedzialności 

za wypadki osób, które nie były pod nadzorem nauczyciela.
10. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni 

opiekunowie.
11. Za wypadki i szkody poniesione przez osoby postronne korzystające z placu zabaw szkoła 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

IV. Pozostałe uregulowania dotyczące korzystania z placu zabaw І boiska wielofunkcyjnego
1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów 

ppoż. i bhp, a także poleceń wydawanych przez przedstawiciela zarządcy oraz zachowanie 
porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

2. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku podlegają odpowiedzialności 
karno-administracyjnej.

3. Osoby korzystające z boiska w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie 
pracownika szkoły zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania tych działań 
i bezzwłocznego opuszczenia terenu szkoły.
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