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REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO 
- BOISKA SYNTETYCZNEGO Z BIEŻNIĄ LEKKOATLETYCZNĄ 

 

§ 1. 
1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska sportowego syntetycznego z bieżnią 

lekkoatletyczną (zwanego boiskiem sportowym lub obiektem) znajdującego się 
w Kielnie przy ul. Szkolnej 4 oraz inne istotne kwestie związane z bezpiecznym 
korzystaniem z kompleksu. 

2. Boisko sportowe jest własnością Gminy Szemud i zostało powierzone Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie 
w zakresie utrzymania i bieżącej konserwacji urządzeń i wyposażenia. 

3. Boisko sportowe jest przeznaczone do realizacji zadań statutowych szkoły, 
a po zajęciach lekcyjnych do korzystania przez lokalną społeczność. 

 
§ 2.   

1. W skład obiektu wchodzi: 
a) boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, 
b) bieżnia 3–stanowiskowa, 
c) bramka – 2 szt., 
d) piłkochwyt – 2 szt., 
e) latarnia 7-kloszowa – 4 szt., 
f) trybuny, 
g) kosz do koszykówki, 
h) ochraniacz na słup – 5 szt., 
i) kosz na śmieci – 3 szt. 

2. Obiekt czynny jest: 
- od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-20:00, 
- w soboty, niedziele i święta w godzinach : 8:00-21:00. 
Korzystanie z dodatkowego oświetlenia boiska jest możliwe od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy szkoły. 

3. Bezwzględna cisza na boisku sportowym obowiązuje w godzinach od 22.00. do 6.00. 
3. Boisko sportowe jest automatycznie wyłączone z użytkowania, jeżeli panujące warunki 

atmosferyczne wykluczają możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu, np. opady 
śniegu, niskie temperatury, duże opady deszczu. 
W takiej sytuacji obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na teren boiska sportowego, 
a dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody lub uszkodzenia 
wynikające z użytkowania urządzeń lub infrastruktury na tym obszarze. 

4. Zastrzega się możliwość wyłączenia obiektu z użytkowania w przypadku konieczności 
przeprowadzania konserwacji lub prac remontowych. 

5. Pierwszeństwo do korzystania z obiektu mają dzieci i młodzież szkolna,  która uczy się 
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte 
w Kielnie, a następnie lokalna społeczność zamieszkująca Gminę Szemud. 
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6. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników z obiektu należy korzystać zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

7. Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania odpowiedniego obuwia 
sportowego. Zabrania się używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych 
korkach oraz kolców. 

 
§ 3.  

1. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach na terenie obiektu należy powiadomić Szkołę 
Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie: 
- tel.: (58) 676-07-14 
- mail: sekretariat@spkielno.pl 

2. Zabrania się korzystania z urządzeń uszkodzonych lub tych, które są niesprawne 
pod względem technicznym. 

3. Na terenie całego obiektu zabrania się: 
a) niszczenia urządzeń i nawierzchni, 
b) jeżdżenia: rowerami, motorowerami, motocyklami, samochodami, na rolkach 

i deskorolkach itp., 
c) wprowadzania psów i innych zwierząt, 
d) palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu oraz innych używek, 
e) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe, 
f) przestawiania urządzeń i wyciągania mocowań urządzeń, 
g) zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności, 
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 
i) palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych 

substancji chemicznych, 
j) użytkowania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w sposób 

niebezpieczny dla siebie i innych użytkowników, 
k) wstępu na obiekt poza wyznaczonymi godzinami. 
 

§ 4. 
1. Korzystanie z obiektu przez lokalną społeczność odbywa się ponadto na następujących 

zasadach: 
a) Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem i bezwzględnego przestrzegania ustanowionych zasad użytkowania, 
przepisów p.poż. i bhp, zachowania porządku i czystości na terenie całego obiektu. 

b) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 
c) Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod nadzorem 

opiekuna.  
d) Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę 

lub jej prawni opiekunowie. 
e) Osoby korzystają z urządzeń lub infrastruktury obiektu na własną 

odpowiedzialność. 
f) Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku podlegają odpowiedzialności 

karno-administracyjnej. 
g) Osoby korzystające z infrastruktury lub urządzeń obiektu niezgodnie z niniejszym 

regulaminem, na żądanie przedstawiciela szkoły zobowiązane są 
do natychmiastowego zaprzestania tych działań i opuszczenia obiektu. 


