
REGULAMIN  KORZYSTANIA  Z  PLACU  ZABAW  I  BOISKA 

przy Szkole Podstawowej w Antoniowie 

 

 

1. Plac zabaw i boisko SA własnością Gminy Ozimek administrowaną przez 

dyrektora szkoły. 

 

2. Obiekt przeznaczony jest przede wszystkim do realizacji zajęć programowych 

oddziału przedszkolnego i uczniów SP w Antoniowie. 

 

3. Od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 do 19.30 oraz w dni wolne od zajęć 

dydaktycznych w godz. od 9.00 do 19.30 z obiektu mogą korzystać nieodpłatnie 

dzieci, młodzież, zorganizowane grupy sportowe lub osoby prywatne pod 

warunkiem, że szkoła w tym czasie nie prowadzi zajęć pozalekcyjnych. 

 

Wyjątkowo w okresie wakacji wydłuża się czas przebywania na terenie obiektu 

do godz. 21.00. 

 

4. Grupy zorganizowane mogą dokonywać rezerwacji po uzgodnieniu 

warunków z dyrektorem szkoły. 

 

5. Osoby prywatne, uczniowie innych szkół korzystający z obiektu przed 

rozpoczęciem rozgrywek zobowiązani są do: 

- zapoznania się z regulaminem korzystania z placu zabaw i boiska,  

- wyodrębnienia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na 

terenie obiektu. 

 

6. Osoba określona w pkt. 5 regulaminu zobowiązana jest w razie kontroli ze 

strony właściciela, administratora lub pracownika szkoły do: 

- okazania dokumentu tożsamości lub dowolnego dokumentu ze zdjęciem, 

- niezwłocznego zgłoszenia uszkodzeń ujawnionych po poprzednich 

użytkownikach. 

 

7. Urządzenia zabawowe przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat. 

Dzieci w wieku od 4 do 6 lat na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie pod 

opieką osób dorosłych. 

 

8. Szczegółowe zasady korzystania z urządzeń zabawowo-zręcznościowych 

określa odrębny regulamin umieszczony na zestawie zabawowym – 

„zjeżdżalnia”. 

 

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz poszanowania 

mienia zabrania się: 



- użytkowania placu zabaw i boiska przed dokonaniem czynności 

wymienionych w pkt. 5 i 6, 

- palenia tytoniu i spożywania alkoholu, 

- wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami po całym 

obiekcie z wyjątkiem doprowadzenia ww. pojazdów do stojaków rowerowych, 

- wprowadzania psów, 

- niszczenia urządzeń zabawowo-sportowych i płyty boiska, 

- wchodzenia na ogrodzenie szkoły i urządzenia zabawowo-sportowe oraz 

wieszania na bramkach, 

- zaśmiecania, 

- przeszkadzania zorganizowanym grupom, 

- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych. 

 

10. Właściciel obiektu, administrator oraz pracownicy obsługi szkoły nie 

ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu 

zabawowo-sportowego. 

 

11. zajęcia wychowania fizycznego, zawody sportowe oraz inne imprezy 

organizowane przez szkołę odbywają się w obecności nauczycieli i 

wychowawców, którzy jednocześnie ponoszą odpowiedzialność za swoich 

podopiecznych (dzieci, uczniów). 

 

12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie 

korzystania z obiektu w godzinach i przez osoby wymienione w pkt. 3. 

 

13. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia boiska (w przypadku nieletnich – 

opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność materialną. 

 

 

 

 

Osoby przebywające na terenie SP w Antoniowie i korzystające z boiska w 

sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie pracownika obsługi 

szkoły zobowiązane SA do natychmiastowego zaprzestania działań 

niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu szkoły. 

 

Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze 

postępowania karno-administracyjnego (z art. 51 § 1 i 2 Kw, art. 54 Kw), a w 

szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego (z art. 193 Kk). 

 

 

Administrator: 

 

Dyrektor szkoły 


