REGULAMIN KORYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM.
ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU
1. Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 1 w Rybniku, oddane w zarząd placówki,
są własnością Miasta Rybnika.
2. Boisko służy uczniom szkoły do realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz innych
form zajęć pozalekcyjnych przewidzianych w planie pracy szkoły.
3. Boisko ze sztuczną trawą przeznaczone jest do gry w piłkę nożną, koszykówkę,
siatkówkę,

badmintona oraz zabaw ruchowych i rekreacji W godzinach

popołudniowych, wieczornych oraz w dni wolne od zajęć (do godz. 21 00) z boiska
mogą korzystać inne osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, po
wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Dyrekcją Szkoły.
4. Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektów mają podmioty wynajmujące boisko, ujęte
w harmonogramie szkolnym.
5. Na boisko wolno przebywać jedynie w obuwiu sportowym na płaskiej podeszwie,
zabrania się wchodzenia na boisko w obuwiu typu korki.
6. Zabrania się korzystania z obiektu sportowego i znajdujących się na nim urządzeń
w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, a zwłaszcza: wspinania się na bramki i
kosze oraz wieszania się na nich, wspinania się na ogrodzenie boiska,
wprowadzania na boiska zwierząt oraz wprowadzania i jazdy na rowerach,
skuterach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach, wózkach dziecięcych i innych
pojazdach, zaśmiecania, palenia papierosów, spożywania alkoholu i zażywania
innych środków zmieniających świadomość oraz podejmowania innych działań
mogących spowodować zniszczenie urządzeń i obiektów.
7. Zakaz wyprowadzania zwierząt obejmuje także teren wokół boiska oraz pozostały
teren szkolny.
8. Za straty, zanieczyszczenia i zniszczenia na obiekcie spowodowane niewłaściwym
jego użytkowaniem, prawną i materialną odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy,
a w przypadku, jeżeli są to nieletni, ich rodzice (prawni opiekunowie).
9. Boisko, jak i cały teren szkoły są pod stałym, 24 godzinnym nadzorem kamer,
a zapis obrazu z monitoringu może stanowić dowód w sprawie o zniszczenia ( w
myśl odrębnych przepisów).
10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na boisku, które wynikły
z niestosowania się do regulaminu.

