REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH PRZY
ZKPIG NR 26 W GDAŃSKU
1. Kompleks zewnętrznych boisk sportowych jest administrowany przez Zespół
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych nr 26 w Gdańsku.
2. Korzystanie z boisk odbywa się za zgodą kierownictwa w oparciu o wcześniej
ustalony cennik i harmonogram.
3. Korzystanie z boisk poza godzinami zajęć szkolnych jest płatne (nie dotyczy
uczniów szkoły).
4. Uczniowie szkoły chcący korzystać z boiska powinni dzień wcześniej do godziny
15:00 zgłosić ten fakt do obsługi (GSF p. 108,110).
5. Każdy korzystający z boiska uczeń szkoły musi posiadać ważną legitymację
szkolną. Przed wejściem na boisko legitymację trzeba zostawić u ochrony
obiektu. Po skorzystaniu z obiektów można odebrać legitymację.
6. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.
7. Zajęcia grup szkolnych korzystających z boisk sportowych powinny odbywać się
w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na boisko powinno
odbywać się za jego zgodą.
8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia
sportowego z zastrzeżeniem
(na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa
sztucznego).
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie
z ich przeznaczeniem
zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem
boisk, na przykład. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu
f) zaśmiecania
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku
j) wprowadzania zwierząt
k) korzystania z boisk bez zgody administratora obiektu
l) przebywania i korzystania z obiektów poza wyznaczonymi dla poszczególnych
grup godzinami
m) wieszać się na obręczach i urządzeniach do piłki koszykowej
10. ZKPiG nr 26 nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie
korzystania z obiektu.
11. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za
wyrządzone szkody.
12. Kierownictwo obiektów sportowych zastrzega sobie prawo zmiany stawek
wynajmowania boisk szkolnych oraz prawo do ewentualnych zmian
harmonogramu wynajmu.
13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu,
a w szczególności do uwag administratora obiektu.

