
REGULAMIN PORZĄDKOWY 

korzystania z boisk sportowych – obowiązuje od 21 marca 2022 r. do 10 listopada 2022 

 

Zespół boisk sportowych służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu młodzieżowego  

i dorosłych. Jest to obiekt użyteczności publicznej przeznaczony również dla społeczności lokalnej. 

W tym czasie czynny jest zespół boisk sportowych składający się z: 

 boiska do piłki nożnej, 

 boiska wielofunkcyjnego – przeznaczonego do piłki siatkowej, piłki koszykowej, tenisa oraz piłki 

ręcznej, 

 pamtracka – osobny regulamin 

Administratorem „Zespołu boisk sportowych” jest Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi                                

im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie. 

1. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych:  

- ramowe godziny otwarcia obiektu: dni robocze - 15:00-20:00  ( w marcu, kwietniu, październiku i 

listopadzie - do godz. 19:00) oraz  wprowadza się i zapewnia piętnastominutowe  odstępy między 

wchodzącymi i wychodzącymi grupami  korzystających, w celu ograniczenia kontaktu między grupami. 

2. Boiska dostępne są: 

a.  dla  młodzieży od lat 13 i dorosłych  w godzinach od 15:00 do 19:00/20:00 za zgodą  i pod nadzorem 

dozorcy  obiektu, limit osób korzystających  z jednego boiska wynosi do 25,   

b.   osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając  
       obiekt, 
c.    przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport);  
       obowiązek zasłaniania twarzy dotyczy osób, które są w trakcie przemieszczania się na obiekt – t. j. do  
       momentu wejścia na boisko i od momentu opuszczenia go  oraz dozorcy obiektu.  

3.   Szkoła nie zapewnia osobom korzystającym z obiektu sportowego środki do dezynfekcji (należy zaopatrzyć się  
       indywidualnie ). 

        4.  Dozorca obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających. 
        5.  W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych dozorca obiektu może zawiesić korzystanie z boisk. 

6.   Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt.2 koordynuje je pełniący dyżur dozorca. 

       7.  Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez  

              dozorcę obiektu. 

8.   Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u dozorcy obiektu na czas nie dłuższy niż 1 godzinę. 

9.   Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

10. Od  21 marca 2022 r. (do odwołania) boisku może jednocześnie przebywać do 25 osób, weryfikacji ilości  

       osób   przebywających jednocześnie na boisku dokonuje dozorca obiektu. 

11.  Osoby korzystające z boisk mogą korzystać wyłącznie z  toalety  oraz korzystania z szatni  i urządzeń   

        sanitarnych. 

12.  Teren jest objęty ciągłym monitoringiem. 

13.  W okresie trwania stanu epidemii  z boisk  mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie wykazują żadnych  

        oznak  infekcji. 

14.  Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego                

       z zastrzeżeniem (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz    

       obuwie typu halowego)  oraz dobry ogólny stan zdrowia. 

        15.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem  

                zabrania się na terenie obiektu: 

 korzystania z boisk bez zgody dozorcy obiektu, 

 przebywania osób z oznakami infekcji, 

 używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 

 wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, 

motorower, deskorolka, rolki itp, 



 niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

 wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

 palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających 

substancji, 

 przebywania na terenie obiektu i szkoły w stanie nietrzeźwym, 

 zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

 przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

 zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

 przebywania na terenie osobom poniżej 13 roku życia oraz osób nie biorących udziału bezpośrednio  

w zajęciach (osoby towarzyszące, kibice)                                                                                                                        

 wprowadzania zwierząt. 

16.  Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje dozorca obiektu, który w zależności od sytuacji   

       może: 

 nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, 

 zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

 nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły, 

 wezwać policję lub straż miejską. 

            17.  Dozorca oraz zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania                      

      z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za      

       wyrządzone szkody. 

    18.  Zasady korzystania z boiska przez Kluby Sportowe – do odwołania nie ma możliwości korzystania z boisk  

            przez Kluby Sportowe. 

    19.  SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

a. Dozorca odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie 

przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności: 

 złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów, 

 pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika, 

 posiadają nieodpowiednie obuwie. 

b. W uzasadnionych przypadkach dozorca obiektu może wezwać służby mundurowe. 

c. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe                              

z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu. 

d. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność 

użytkownika. 

e. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany 

jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany zniszczonego mienia. 

20.   Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag dozorcy  

        obiektu. 

              21. Korzystający z obiektu przyjmują do wiadomości, że robią to na własną odpowiedzialność, dbają   

      we własnym  zakresie o swoje bezpieczeństwo i zdrowie, a dozorca  obiektu odpowiada za obiekt   

      i  nie organizuje  i  nie prowadzi zajęć. 

22.   Postanowienia końcowe. 

        Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje dyrektor Szkoły        

        Podstawowej nr 8 w Koninie w godzinach urzędowania. 

Harmonogram udostępnienia obiektu do użytku 

1. Boiska czynne są w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku  – w dniach 21.03.2022 – 10.11. 2022 r.  

2. 2 boiska ogólnodostępne dla wszystkich chętnych: 

 od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 19:00/20:00 z 15 min. przerwami na wymianę grup; 

Od 11  listopada 2022 r. do  marca 2023 r. następuje zimowa przerwa – boiska w tym czasie są nieczynne. 


