REGULAMIN
udostępniania obiektów sportowych
przy Szkole Podstawowej Nr 218 im. Michała Kajki
w Warszawie
§1

Administratorem obiektów sportowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 218
im. Michała Kajki w Aninie.
§2
Obiekty sportowe służą przede wszystkim do prowadzenia planowanych zajęć lekcyjnych,
zajęć pozalekcyjnych, zajęć świetlicowych oraz innych zajęć sportowych i rekreacyjnych
prowadzonych w ramach programów organizowanych przez szkołę i podmioty zewnętrzne po
wcześniejszym zawarciu umowy najmu.
§3
Osoby fizyczne mogą korzystać z obiektów sportowych i siłowni plenerowej w ciągu roku
szkolnego po zakończeniu zajęć obowiązkowych i innych wynikających z zawartych umów
wynajmu:
a)
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy obsługi szkoły do godz. 19:00
b)
w soboty w godzinach realizacji programu ,,Otwarte sale i boiska sportowe”
t.j 9:00- 13:00
§4
W okresie wolnym od zajęć szkolnych (wakacje , ferie) obiekty sportowe mogą być
udostępniane osobom fizycznym w celu uprawiania zajęć sportowych lub rekreacyjnych w
godzinach pracy administracji i obsługi od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 16:00.
§5
Korzystanie z boisk i siłowni plenerowej jest bezpłatne.
§6
W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych administrator obiektu
wprowadzić zakaz korzystania z boisk ze względów bezpieczeństwa.

może

§7
Parametry urządzeń sportowych i innych sprzętów na terenie boisk są przede wszystkim
dostosowane do wieku użytkowników na poziomie szkoły podstawowej ( 6-15 lat).
Osoby korzystające zobowiązane są do zachowania wszelkiej ostrożności i przestrzegania
zasad bezpieczeństwa w trosce o życie i zdrowie własne oraz współćwiczących.

§8
Dzieci będące na terenie boisk sportowych powinny przebywać wyłącznie pod opieką
dorosłych. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób
przebywających na terenie obiektu.
§9
Korzystający z obiektów sportowych powinni czuć się współgospodarzami obiektu.
O zauważonych uszkodzeniach sprzętu należy bezzwłocznie powiadomić administratora.
§ 10
Osoby niszczące sprzęt i urządzenia znajdujące się na terenach sportowych ponoszą
odpowiedzialność za skutki niewłaściwego zachowania.
Odpowiedzialność materialną za nieletnich ponoszą rodzice bądź ich opiekunowie prawni.
§ 11
Na terenie obiektów sportowych i rekreacyjnych zabrania się:
 przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków
odurzających i palenia papierosów,
 niszczenia urządzeń sportowych, elementów ogrodzenia, ławek i zieleni, zaśmiecania
terenu,
 wprowadzania zwierząt,
 jazdy po płycie boisk i bieżni na rowerach, wrotkach, deskorolkach lub innych
pojazdach.
§ 11
Osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z obiektów sportowych.
§ 12
Regulamin udostępniania obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 218 zatwierdził
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 218 im. M. Kajki w Warszawie
Telefony alarmowe: Telefon SP 218
- 22 812- 03-93
Pogotowie ratunkowe - 999, 112
Straż pożarna
- 998
Staż miejska
- 986 lub 812 70 74
Regulamin obowiązuje od dnia 21.06.2018r.

