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Załącznik
do zarządzenia nr 17/2017/2018
z dnia 12.01.2018r.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
W BRZEŹNIU
1. Obiektami sportowymi (sala gimnastyczna, boisko) dysponuje –
zarządza Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzeźniu.
2. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30 obiekty są
udostępnione uczniom szkoły podstawowej na realizację zajęć edukacyjnych
w zakresie wychowania fizycznego, sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz
zajęć opiekuńczych.
3. Obiekty są ogólnodostępne po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły: od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 - 18.30, a boisko
także w soboty i niedziele.
4. Korzystanie z obiektów sportowych jest bezpłatne.
5. W razie organizacji imprez szkolnych, dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo
do odwoływania rezerwacji oraz zmian godzin funkcjonowania obiektu.
6. Osoby poniżej 18-ego roku życia mogą korzystać z obiektu za zgodą
opiekuna prawnego i pod nadzorem osoby pełnoletniej.
7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osoby
pełnoletniej.
8. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do:
  przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,
 używania odpowiedniego obuwia sportowego;
 przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów
sportowych,
 utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu,
 podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub
pracowników szkoły.
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 Przebywanie w sali i na boisku oraz korzystanie ich urządzeń jest dozwolone
tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela, trenera, instruktora,
który odpowiada za bezpieczeństwo ćwiczących.

 Urządzenia oraz sprzęt sportowy znajdujący się w sali gimnastycznej jest do
dyspozycji prowadzącego zajęcia i może być wykorzystany tylko za jego
zgodą i zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

 Po zajęciach należy sprzęt sportowy pozostawić w wyznaczonym miejscu.

 W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń, sprzętu sportowego
należy niezwłocznie powiadomić o tym nauczyciela prowadzącego zajęcia,
nauczyciel informuje dyrektora szkoły.

 Za uszkodzenia na obiektach sportowych odpowiadają klasy lub grupy, które
przebywały w nich ostatnio.

 Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na obiekcie, za
wyrządzone szkody, ponoszą odpowiedzialność finansową.

 Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać osobie
prowadzącej zajęcia sportowe.

 Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na
obiektach.

 Za uczniów korzystających z obiektów sportowych podczas zajęć szkolnych
odpowiada prowadzący zajęcia.

 Za osoby nieletnie korzystające z obiektów sportowych poza godzinami pracy
szkoły odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

 Osoby dorosłe korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność.

 Dyrektor szkoły może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień
zakazać korzystania z obiektów.

 Decyzje związane z funkcjonowaniem obiektu nie ujęte w regulaminie
podejmuje dyrektor szkoły.

 Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na
stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu
oraz umieszczenie Regulaminu na obiektach sportowych.

