REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU LEKKOATLETYCZNEGO ORAZ BOISK
SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 15 W ELBLĄG, UL. MODLIŃSKA 39
I. Postanowienia ogólne
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Obiekt stanowi własność Gminy Miasto Elbląg i jest administrowany przez Szkołę
Podstawową nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu.
Urządzenia lekkoatletyczne oraz boisko poliuretanowe są obiektami ogólnodostępnymi.
Korzystanie z boiska trawiastego wymaga wcześniejszej zgody dyrekcji Szkoły
Podstawowej nr 15.
Dzieci do 12 roku życia mogą korzystać z obiektu tylko pod opieką osób dorosłych.
Obiekt dostępny jest w następujących godzinach:
 w okresie kwiecień - wrzesień:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 21:00
- w weekendy w godzinach 08:00 - 20:00
 w okresie październik-marzec:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 20:00
- w weekendy w godzinach w godzinach 10:00 - 18:00
W godzinach 08:00 - 16:00 (z wyjątkiem miesięcy – lipca i sierpnia) pierwszeństwo
korzystania z obiektu mają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 w Elblągu, pod opieką
nauczyciela. Zapis nie dotyczy weekendów.
Administrator zastrzega sobie możliwość wyłączenia obiektu z użytkowania w przypadku
konieczności konserwacji, niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych
istotnych przyczyn i okoliczności.

II. Zasady korzystania z obiektu
1.
2.

3.

Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.
Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych.
Korzystający z urządzeń lekkoatletycznych oraz boiska poliuretanowego zobowiązani są
do używania obuwia sportowego na płaskiej podeszwie. Na boisku trawiastym
dopuszcza się korzystanie z obuwia z małymi kołkami z tworzywa sztucznego (tzw.
„Turfy”).
Na obiekcie bezwzględnie zabrania się:
 wprowadzania zwierząt;
 wjeżdżania rolkami, hulajnogami, rowerami, motocyklami i samochodami;
 wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe;
 przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych;
 dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń;
 palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji
chemicznych;

4.
5.
6.

 palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków
odurzających;
 zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
 zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności.
Administrator obiektu nie wypożycza sprzętu sportowego poza tym, w który obiekt jest
wyposażony na stałe.
Korzystający z obiektu zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń,
z których będzie korzystał.
W przypadku zauważenia uszkodzeń lub zniszczeń korzystający jest zobowiązany
niezwłocznie zgłosić ten fakt Dyrektorowi Szkoły.

III. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie
korzystania z obiektu oraz za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.
Odpowiedzialność finansową i karną za zniszczenia wynikające z nienależytego
użytkowania obiektu i urządzeń sportowych znajdujących się na jego terenie ponosi
osoba, która dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich prawny
opiekun.
Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu,
przepisów p.poż. i bhp, a także poleceń wydanych przez przedstawiciela Administratora
oraz do zachowania porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego
bezpośrednim otoczeniu.
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą
usuwane z obiektu oraz mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karno administracyjnej.
Wykaz telefonów alarmowych:
 Numer alarmowy – 112;
 Policja – 997;
 Straż Pożarna – 998;
 Pogotowie Ratunkowe – 999.

