Regulamin korzystania z boisk szkolnych na terenie Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy.
Boiska sportowe:
1) Szkoły Podstawowej Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi, ul.
Paderewskiego 45, 00-550 Warszawa,
2) Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126, ul. K. Ziemskiego 22,
04-408 Warszawa,
3) Zespołu Szkół Nr 74, ul. Niepołomicka 26, 04-256 Warszawa,
4) LI Liceum Ogólnokształc cego, ul. Kadrowa 5/15, 04-421 Warszawa,
zwane dalej obiektami,
s własno ci Miasta Stołecznego Warszawy.
2. Zarz dzaj cym obiektem jest dyrektor szkoły.
3. Niniejszy regulamin nie obowi zuje uczniów korzystaj cych z obiektu w
ramach zaj szkolnych.
4. Uczniów obowi zuje szkolny regulamin korzystania z boisk w czasie zaj
szkolnych.
5. Poza godzinami pracy szkoły, w dni robocze od godziny 17.00 do godziny
20.00 oraz
w soboty i niedziele w godzinach 9.00- 20.00, boiska s
ogólnodost pne i nieodpłatne.
6. Dopuszcza si mo liwo wcze niejszej rezerwacji korzystania z boiska dla
grup zorganizowanych (minimum 10 osób). Rezerwacji dokonuje si u
dyrektora szkoły.
7. Zarz dzaj cy mo e prowadzi rejestr korzystaj cych z obiektu.
8. Zarz dzaj cy obiektem zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w celu
przeprowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych oraz widowiskowych.
9. W sytuacjach zagra aj cych zdrowiu lub yciu u ytkowników ze wzgl du na
złe warunki atmosferyczne, techniczne, prace konserwacyjne, remontowe itp.
zarz dzaj cy obiektem mo e zabroni korzystania z obiektu.
10. Bezwzgl dna cisza na boisku szkolnym obowi zuje w godzinach od 22.00 do
6.00.
11. Z boisk nale y korzysta zgodnie z ich przeznaczeniem.
12. O wszelkich zauwa onych uszkodzeniach na terenie boisk nale y zawiadomi
pracowników szkoły.
13. Zarz dzaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za wypadki powstałe w trakcie
korzystania
z obiektu.
14. Osoby przebywaj ce na terenie boisk sportowych po zaj ciach szkolnych
korzystaj z obiektu na własn odpowiedzialno i odpowiadaj materialnie za
wyrz dzone szkody zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami
prawa.
15. Za osoby niepełnoletnie korzystaj ce z obiektów sportowych poza godzinami
pracy szkoły odpowiadaj rodzice lub opiekunowie.
16. Podczas korzystania z obiektów wymagany jest odpowiedni strój sportowy
oraz obuwie sportowe.
17. Na terenie boisk sportowych zabrania si :
1) niszczenia urz dze sportowych, płyty boiska oraz zieleni;
2) korzystania z uszkodzonych urz dze
i sprz tu sportowego rekreacyjnego,
3) przeszkadzania innym u ytkownikom;

4) u ywania obuwia niszcz cego nawierzchni boisk (np. korki, kolce
itp.);
5) u ytkowania sprz tu innego ni zgodny z przeznaczeniem obiektu,
np.: roweru, motoroweru, deskorolki, rolek itp.;
6) wprowadzania zwierz t;
7) palenia tytoniu, spo ywania alkoholu, stosowania innych rodków
odurzaj cych i przebywania w stanie nietrze wym;
8) wspinania si po ogrodzeniu, bramkach, piłkochwytach i innych
elementach wyposa enia;
9) palenia ognisk oraz u ywania materiałów pirotechnicznych i
szkodliwych substancji chemicznych;
10) za miecania oraz wnoszenia opakowa szklanych i metalowych;
11) zakłócania porz dku i u ywania słów wulgarnych;
12) kopania piłk w ciany budynku szkoły i innych budynków.
18. Zarz dzaj cy i Miasto Stołeczne Warszawa nie ponosz odpowiedzialno ci za
rzeczy pozostawione na terenie boiska.
19. Korzystaj cy z obiektów sportowych s zobowi zani do przestrzegania
regulaminu, a w szczególno ci przepisów bezpiecze stwa i higieny oraz
ochrony przeciwpo arowej.
20. Osoby naruszaj ce porz dek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu
mog zosta
usuni te z terenu obiektu, niezale nie od ewentualnego
skierowania sprawy na drog post powania w sprawach wykrocze .

