REGULAMIN WYNAJMOWANIA BOISK SZKOLNYCH
1. Boiska sportowe są obiektem szkolnym i przede wszystkim
wykorzystywane są do prowadzenia planowanych zajęć lekcyjnych,
pozalekcyjnych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Szkołę
oraz organ prowadzący.
2. Boiska sportowe wynajmuje oraz określa zasady odpłatności Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie.
3. Boiska mogą być wynajmowane po zakończeniu zajęć wymienionych
w p. 1 regulaminu.
4. Pierwszeństwo w korzystaniu z boisk mają zorganizowane grupy
pracowników szkoły. Boiska na zajęcia tych grup wynajmowane są
nieodpłatnie.
5. Boiska wynajmowane są wyłącznie na działalność sportową dzieci
i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców.
6. Zajęcia na boiskach mogą się odbywać do godziny 20.00.
7. Osoby zainteresowane wynajęciem boiska zwracają się do dyrektora SP
218 na piśmie. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika
grupy, który reprezentuje grupę przed dyrektorem szkoły i personalnie
ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodnie z regulaminem.
Kierownik grupy musi być osobą pełnoletnią.
8. Jedna grupa uczestników zajęć może liczyć maksymalnie 24 osoby
w przypadku boiska do piłki ręcznej/nożnej i tenisa oraz 14 osób
w przypadku pozostałych boisk (do koszykówki, siatkówki, kometki).
9. Osoby wynajmujące (kierownik grupy) podpisują z dyrektorem szkoły
umowę o wynajęcie boiska, określając terminy zajęć, rodzaj boiska oraz
inne szczegółowe zasady korzystania z boiska. Ustalenia te egzekwowane
są podczas zajęć przez dozorcę szkolnego, pełniącego służbę w tym
czasie.
10.Boiska zostały wyposażone w sprzęt posiadający odpowiednie atesty i
certyfikaty, dopuszczające do użytkowania w obiektach sportowych.
11.Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi
osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy).
Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami
stanu boiska pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny
być natychmiast zgłoszone pracownikowi szkoły. Grupa nie może
korzystać z boiska jeśli przebywanie i ćwiczenie na nim zagraża
bezpieczeństwu ćwiczących. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za
urazy fizyczne uczestników wynikłe podczas gry lub wykonywania
ćwiczeń.
12.Wszystkie osoby korzystające z boisk mają obowiązek posiadać
odpowiednie obuwie sportowe, które nie niszczy nawierzchni boisk.

13.Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada i koszty napraw ponosi
osoba odpowiedzialna (kierownik grupy), z którą podpisano umowę.
Osoba ta przebywa cały czas z uczestnikami zajęć, prowadząc je zgodnie
z umową.
14.Obowiązkiem
uczestników
jest
odpowiednie
zabezpieczenie
pozostawianych rzeczy osobistych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności
za straty wynikłe w tym zakresie.
15.Uczestnikom nie wolno korzystać z boisk nie wymienionych w umowie.
16.Uczestnicy mają obowiązek punktualnego zgłaszania się na zajęcia.
17.Ze względu na organizację obiektu szkolnego oraz dozoru, dozorcy
szkoły nie wolno wpuścić na zajęcia osób nie zgłoszonych w umowie
oraz przychodzących w czasie innym niż określa umowa.
18.Na każdym boisku może ćwiczyć jednorazowo tylko jedna grupa.
19.Na boiskach oraz na terenie szkoły nie wolno spożywać alkoholu, palić
papierosów, zażywać narkotyków. Osoby będące w stanie wskazującym
na spożycie alkoholu lub użycie narkotyków nie będą wpuszczane do
obiekty szkolnego.
20.W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem oraz
umową decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 218 w
Warszawie.
21.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2005r.

Na rok 2005 ustalam podstawowy cennik wynajmu boisk:
1) Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, studenci, którzy nie
pracują:
a) 35 zł/godzinę zegarową lub 40 zł za 1,5 godziny jeśli
zajęcia odbywają się cyklicznie, co najmniej 1 raz w
tygodniu – pierwszeństwo w wyborze stałego terminu zajęć
b) 45zł/godzinę zegarową lub 60 zł za 1,5 godziny jeśli
zajęcia odbywają się sporadycznie lub jednorazowo.
2) Pozostali 50zł/godzinę zegarową
Ceny mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.
Każdorazowo o cenie wynajmu boiska decyduje dyrektor szkoły.
UWAGA:
W okresie od 1 października do 31 grudnia jest możliwość
nieodpłatnego korzystania z boisk szkolnych w ramach programu
„Otwarte sale i boiska szkolne” w każdą sobotę w godzinach od 9.00
do 13.00 po wcześniejszym zgłoszeniu grupy do nauczyciela
prowadzącego zajęcia.

