ZASADY UDOSTĘPNIANIA PIŁKARSKIEGO BOISKA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH
POZA GODZINAMI PRACY SZKOŁY
INFORMACJE OGÓLNE
I. Rezerwacji boiska dokonuje przedstawiciel grupy, który do "Rejestru udostępniania
boiska" podaje swoje imię, nazwisko, telefon kontaktowy, potwierdza zapoznanie
się z poniższymi "Zasadami bezpiecznego użytkowania boiska".
Rezerwacji dokonuje się telefonicznie (22-727-60-97 lub 531-034-693) od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub osobiście w sekretariacie
szkoły.
II. Boisko jest udostępniane tylko do gry w piłkę nożną.
III. W dni powszednie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 -17.00 z boiska
korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Uwielinach pod nadzorem
nauczycieli prowadzących zajęcia.
IV. Szkoła nie udostępnia żadnego sprzętu sportowego.
V. Administratorem boiska jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Uwielinach.
VI. Przedstawicielem administratora jest instruktor sportu lub osoba wyznaczona przez
dyrektora do nadzorowania porządku i przestrzegania zasad bezpieczeństwa na
obiekcie.
ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BOISKA
1. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor lub osoba
nadzorująca zabrania korzystania z obiektu- boisko zostaje zamknięte.
2. Przed wejściem na boisko każdy użytkownik ma obowiązek zapoznania się
z „ZASADAMI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BOISKA”.
3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z boiska tylko pod opieką dorosłego
opiekuna grupy.
4. Za przestrzeganie przez grupę zasad bezpieczeństwa odpowiada jej reprezentant
dokonujący rezerwacji boiska.
5. Za

szkody

wyrządzone

przez

niepełnoletnich

użytkowników

boiska

odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice/prawni opiekunowie.
6. Za

następstwa

nieszczęśliwych

wypadków

administrator

nie

ponosi

odpowiedzialności.
7. Zabrania się wchodzenia na boisko bez zgody instruktora/osoby nadzorującej.

8. Wszelkie pojazdy należy zostawić na parkingu przed gimnazjum.
9. Zabrania się wprowadzania na boisko rowerów, deskorolek, rolek, motorowerów itp.
sprzętu.
10. Zabrania się wprowadzania na boisko psów.
11. Przed wejściem na boisko reprezentant grupy okazuje instruktorowi/ osobie
nadzorującej

dokument

ze

zdjęciem

potwierdzający

jego

tożsamość,

podpisuje zapoznanie się z „Zasadami bezpiecznego użytkowania boiska”
(jeżeli tego nie zrobił przy dokonywaniu rezerwacji boiska).
12. Osoby wchodzące na boisko są zobowiązane do posiadania stroju sportowego
i obuwia sportowego - buty halowe lub buty piłkarskie z drobnymi wypustkami
gumowymi nie dłuższymi niż 0,5 cm.
13. Zabrania się używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach
oraz kolców.
14. Na terenie boiska i pobliskim terenie szkolnym zabrania się picia alkoholu, palenia
papierosów, używania innych środków odurzających.
15. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez grupę zasad bezpieczeństwa
instruktor/ osoba nadzorująca ma prawo wyprosić grających z boiska, następnie
zamyka boisko. O powyższym zdarzeniu instruktor/ osoba nadzorująca informuje
administratora obiektu.
16. Zabrania się na boisku:
a) korzystania ze sprzętu innego niż przeznaczonego do używania na boisku
piłkarskim,
b) spożywania posiłków, żucia gumy,
c) wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
d) zakłócania porządku i przeszkadzania osobom grającym na boisku,
e) pozostawiania na terenie jakichkolwiek śmieci.
18. Grupom nieprzestrzegającym powyższych zasad bezpieczeństwa boisko nie będzie
udostępniane.
19.

W

przypadku

drastycznych

naruszeń

instruktor/osoba nadzorująca wzywa Policję.

porządku

i

zasad

bezpieczeństwa

