
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO 

przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku 

 

 

1. Administratorem obiektu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 w Gdańsku, ul. Srebrniki 10,  

tel. 58 550 76 70. 

2. Obiekt sportowy obejmuje boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię ze skocznią w dal. 

3. Boisko oraz bieżnia są czynne codziennie w godz. 8.00 - 20.00.  

4. W czasie zajęć szkolnych od godz. 8.30 – 17:30 pierwszeństwo korzystania z obiektu mają uczniowie SP 27.  

5. Grupy zorganizowane zobowiązane są do wcześniejszej rezerwacji boiska u administratora. 

6. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z boiska oraz z bieżni tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

7. Korzystanie z obiektu jest ogólnodostępne i bezpłatne. 

8. Teren obiektu objęty jest ciągłym monitoringiem.  

9. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem 

zabrania się: 

 używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 

 wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska np. rower, 

motorower, deskorolka, rolki itp., 

 niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

 palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania wszelkiego rodzaju środków odurzających, 

 zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

 przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

 wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

 zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

 wprowadzania zwierząt, 

 korzystania z obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

 korzystania z obiektu poza godzinami jego otwarcia oraz po zmroku, 

 niszczenia zieleni wokół obiektu. 

11. Dyrektor lub pracownik Szkoły w zależności od sytuacji może: 

 nakazać zmianę obuwia sportowego, 

 zwrócić uwagę na niewłaściwe lub niezgodne z regulaminem zachowanie, w skrajnych przypadkach 

wezwać policję, 

 nakazać opuszczenie boiska sportowego, 

 w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu zakazać 

korzystania z obiektu. 

12. Dyrektor Szkoły nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektów sportowych. 

13. Poza planowanymi zajęciami szkolnymi użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność. 

14. Zniszczenia i szkody oraz inne zdarzenia niezgodne z ustaleniami niniejszego regulaminu należy zgłaszać 

do Dyrektora, ewentualnie do nauczyciela wychowania fizycznego, w sekretariacie lub w portierni Szkoły. 

15. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie. 

16. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku 

i przestrzegania powyższego regulaminu. 

 

 
 

Regulamin obowiązuje od 06.03.2015 r.  

 

Dyrektor Szkoły 


