
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTĘPNEGO WIELOFUNKCYJNEGO 

BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z PLACEM ZABAW PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIĘBICACH 

§ 1. 

 Boisko wielofunkcyjne wraz z placem zabaw zlokalizowane jest przy Szkole Podstawowej                 

nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach, ul. Spacerowa 1 i zarządzane jest przez Dyrektora 

Szkoły.  

§ 2. 

Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym od 15 marca do 30 listopada. 

Korzystanie z niego jest nieodpłatne. 

§ 3 

1. Boisko wielofunkcyjne wraz z placem zabaw dostępne jest od poniedziałku do piątku                       

w czasie roku szkolnego w godzinach 8.00 – 20.00, a w okresie wakacji w godzinach                          

12.00-20.00. 

2.W godzinach 8.00 – 16.00 obiekt wykorzystywany jest w pierwszej kolejności na sportowe 

zajęcia dydaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach.  

§ 4. 

 Korzystający z boiska w zorganizowanych grupach zobowiązani są do wydelegowania swojego 

przedstawiciela, z którym administrator obiektu – Gminne Centrum Edukacji i Sportu                            

w Ziębicach, zawiera umowę w imieniu Gminy Ziębice określając w niej zasady korzystania                   

z obiektu oraz zasady odpowiedzialności za ewentualnie zniszczone urządzenia.  

§ 5. 

 Dzieci do lat 10, poza godzinami lekcyjnymi, przebywać mogą na obiekcie pod opieką osoby 

dorosłej.  

§ 6 

1. Na boisku obowiązuje zakaz:  

- niszczenia urządzeń  

- wspinania się po konstrukcjach bramek i siatce ogrodzenia  

- jazdy rowerem i innymi pojazdami  

- palenia wyrobów tytoniowych  

- spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających  



- przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków 

odurzających  

- zaśmiecania terenu  

- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych  

- wprowadzania psów.  

2. Na boisku obowiązuje obuwie sportowe oprócz typowych butów do gry w piłkę nożną, czyli 

tzw. „korków”.  

§ 7. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach oraz administrator obiektu Gminne Centrum 

Edukacji i Sportu w Ziębicach nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na 

terenie boiska.  

§ 8 

Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczycieli wychowania 

fizycznego, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach lub opiekuna dzieci i młodzieży na 

boisku sportowym zatrudnionego przez administratora obiektu – dyrektora Gminnego 

Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach. Za szkody materialne powstałe na skutek 

nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają 

wyrządzający szkodę, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice (opiekunowie).  

§ 9 

Obiekt jest monitorowany całodobowo. 

§ 10 

Regulamin obowiązuje od 15 marca 2021r. 
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