
 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK SZKOLNYCH 

 

Kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 85                 
i Gimnazjum nr 48 jest własnością Miasta Gdańsk. 

Administratorem boisk są Dyrektorzy Szkoły Podstawowej Nr 85                              
i Gimnazjum nr 48. 

 
1. Kompleks sportowy składa się z boiska do piłki nożnej, boiska do piłki 

siatkowej i boiska wielofunkcyjnego. Boiska czynne są cały tydzień w 
godzinach 730 -2200, a dla dzieci i młodzieży do zapadnięcia zmroku. 
Pierwszeństwo w korzystaniu z boisk mają dzieci i młodzież szkolna 
uczestnicząca w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

 
2. Na boisku szkolnym dzieci powinny przebywać wyłącznie pod opieką 

osób dorosłych. Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na 
boiskach szkolnych powinny być wykorzystywane zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz z zachowaniem podstawowych zasad 
bezpieczeństwa. 

 
3. Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyty boiska 

czuwają nauczyciele prowadzący zajęcia, instruktorzy sportu, osoby 
pełnoletnie sprawujące  opiekę nad dzieckiem lub osoby podpisujące 
umowę o wynajem boiska. 
 

4. Wszyscy użytkownicy boiska zobowiązani są do zachowania czystości 
 i dbania o urządzenia. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie 
obuwia sportowego z płaską podeszwą bez kolców i korków ( na boisku 
piłkarskim dopuszcza się obuwie z podeszwą z tworzywa sztucznego 
oraz obuwie typu halowego). 
 

5. Jeżeli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel 
lub inny użytkownik obiektu ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości 
pracownikowi obsługi / ochrony, kierownikowi gospodarczemu lub 
dyrektorowi w celu ich niezwłocznego usunięcia. W sytuacji 
niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z kompleksu 
boisk decyduje dyrektor. 
 

6. Warunkiem używania przez dzieci i młodzież sprzętu sportowego, który 
może stwarzać zagrożenie( dysk, kula, młot, oszczep, tyczka, rękawice 
bokserskie itp.) jest obecność nauczyciela. Zajęcia lekcyjne odbywają się 
pod opieką nauczyciela, który skupia uwagę tylko na podopiecznych i nie 
może doglądać przypadkowo dołączających się uczniów. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

7. Na terenie boisk ZABRANIA  SIĘ: 

 wprowadzania i użytkowania sprzętu sportowego niezgodnego  
z  przeznaczeniem boisk: rowerów, motorowerów, rolek, deskorolek, 
wózków dziecięcych i wszelkich pojazdów mechanicznych, 

 niszczenia płyty sportowej i  osprzętu, 

 wchodzenia na urządzenia sportowe i ogrodzenie, 

 palenia tytoniu i spożywania alkoholu, 

 zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

 przeszkadzania w zajęciach grupom zorganizowanym, 

 zakłócania  porządku i używania słów wulgarnych, 

 wprowadzania zwierząt,  

 przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia, 

 brudzenia  nawierzchni błotem, gumą do żucia itp., 

 ustawiania na nawierzchni ławek, krzeseł, stołów i innych urządzeń.  
 

8. Za korzystanie z boiska szkolnego przez uczniów szkoły po 
zakończeniu zajęć lekcyjnych i bez nadzoru nauczyciela 
odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. 

 

9. Osoby pełnoletnie lub w przypadku grupy – jej przedstawiciel, 
korzystające z kompleksu boisk, przed rozpoczęciem rozgrywek 
zobowiązane są do: 
 

 zgłoszenia się i okazania dokumentu tożsamości pracownikowi 
obsługi / ochrony – rejestr osób korzystających prowadzi 
pracownik szkoły lub animator sportu, 

 zapoznania się z regulaminem korzystania z kompleksu boisk, 

 bezwzględnego przestrzegania zasad zawartych w regulaminie, 

 odpowiedzialności za ład i porządek na terenie obiektu, w tym 
za wszelkie uszkodzenia, 

 niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi obsługi / ochrony lub 
dyrektorowi szkoły uszkodzeń ujawnionych po poprzednim 
użytkowniku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. Korzystanie  z  boisk jest bezpłatne dla uczniów.  Dla  
mieszkańców osiedla Jasień jest płatne tylko  w razie konieczności 
włączenia oświetlenia.  W przypadku pozalokalnych grup 
zorganizowanych, zawierających umowę najmu pobierana jest 
opłata. Taryfikator opłat stanowi załącznik do niniejszego regulaminu 
i jest do wglądu w sekretariatach obu szkół.  

 
11. Dyrektor oraz pracownik obsługi / ochrony szkoły nie ponoszą 

odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 
 

 
12. Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w 

trakcie korzystania z obiektu przez osoby wynajmujące – 
odpowiedzialność ponosi osoba podpisująca umowę wynajmu lub 
wyznaczony opiekun / przedstawiciel grupy. 

 
 
 
Osoby przebywające na terenie obiektu i korzystające z niego w sposób 
niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie pracownika obsługi / 
ochrony zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań 
niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu. 
W przeciwnym razie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności prawnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TARYFIKATOR  OPŁAT 
ZA  KORZYSTANIE  Z  KOMPLEKSU  BOISK 

 
 

1. Włączenie oświetlenia boiska – opłata za prąd elektryczny i 
eksploatację:  10 zł za godzinę. 

 
2. Opłata za wynajem boiska:  30 zł (+VAT) za godzinę. 


