
 

 

Załącznik Nr 11  

do Uchwały Nr XV.194.2019 

Rady Gminy Nadarzyn  

z dnia 30 października 2019 r 

Regulamin korzystania z obiektów sportowych przy szkołach podstawowych Gminy 

Nadarzyn (w Młochowie, Woli Krakowiańskiej) 
  

1. Obiekt sportowy jest własnością Gminy Nadarzyn, zarządzaną przez dyrektora szkoły, 

w skład obiektu wchodzi boisko piłkarskie oraz inne urządzenia. 

2. Boisko jest czynne w godzinach pracy szkoły tj. pn-pt 8.00-17:00, a następnie  

w godzinach trwania zajęć pozalekcyjnych uzgodnionych z dyrektorem szkoły. 

3. Pierwszeństwo korzystania z boisk mają uczniowie szkoły, w dalszej kolejności 

pozostali użytkownicy po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły. 

4. Zarządca zastrzega sobie prawo odwołania wcześniej zaplanowanych zajęć. 

5. Korzystanie z obiektu dozwolone jest pod nadzorem osoby upoważnionej lub 

nauczyciela w porozumieniu z dyrekcją szkoły. 

6. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane pod kierownictwem pełnoletniego 

opiekuna. Ponosi on odpowiedzialność za prowadzoną przez siebie grupę. 

7. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan boiska. 

Korzystający zobowiązany jest do zgłoszenia każdego zauważonego uszkodzenia 

dyrektorowi lub pracownikowi szkoły. 

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z 

ich przeznaczeniem zabrania się: 

a) używania butów wyposażonych w korki lub kolce, 

b) wprowadzania i używania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boiska np. 

rower, motorower, deskorolka, rolki, 

c) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

d) korzystania z obiektu bez zgody zarządcy, 

e) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia, 

f) umieszczania wszelkich reklam bez zgody zarządcy, 

g) fotografowania i nagrywania pracowników oraz użytkowników obiektu bez ich 

zgody. 

9. Osoby prowadzące zajęcia na obiekcie są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz 

właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę. 

10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, rzeczy pozostawione na terenie 

boiska oraz wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu po zakończonych 

zajęciach szkolnych. 

11. Upoważniony pracownik szkoły może: 

a) zalecić użytkownikom zmianę niewłaściwego sposobu korzystania z obiektu, 

b) zalecić opuszczenie obiektu użytkownikom, którzy łamią niniejszy regulamin, 

c) wezwać policję lub straż gminną w celu usunięcia osób pozostających na terenie 

obiektu mimo nakazu opuszczenia go. 

12. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  

i odpowiedzialności wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu 

wykroczeń oraz innych ustaw w tym m.in. ustawy o wychowaniu trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

13. Wejście na teren i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów 



niniejszego Regulaminu. 

14. Niniejszy Regulamin podlega podaniu do wiadomości użytkowników obiektów 

sportowych poprzez umieszczenie jego treści na tablicy usytuowanej na terenie 

obiektu. 

15. O wszelkich aktach wandalizmu, wypadkach lub innych niebezpiecznych zdarzeniach 

mających miejsce na obiekcie poinformować należy Szkołę lub zadzwonić pod jeden z 

numerów alarmowych: Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 999 lub 

ogólny 112. 

16. Skargi, wnioski dotyczące funkcjonowania obiektu należy kierować do Dyrektora 

Szkoły. 

 

 

 

 


