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REGULAMIN 

korzystanie z boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole 

Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej w Gozdowie 

 

§1 

 Regulamin obowiązuje na terenie boiska sportowego wielofunkcyjnego 

lokalizowanego przy kompleksie szkół: Szkole Podstawowej, Publicznym Gimnazjum 

i Publicznym Przedszkolu, na nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy 

Gozdowo, zwanego dalej ,,obiektem”. 

§2 

1. Obiekt przeznaczony jest do gry w: 

Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej Boisko o nawierzchni z mączki ceglanej 

 piłkę nożną 

 piłkę ręczną 

 piłkę koszykową 

 piłkę siatkową 

 tenis ziemny 

 inne gry zespołowe 

 inne zajęcia sportowo –

rekreacyjne dzieci i młodzieży pod 

nadzorem wychowawców 

(opiekunów) – nauczycieli. 

 

 

 tenis ziemny (wyłącznie) 

 

Na boisku jednocześnie mogą przebywać: 

a) 2 drużyny piłki nożnej i 2 drużyny tenisa ziemnego lub 

b) 2 drużyny piłki ręcznej i 2 drużyny tenisa ziemnego lub 

c) 2 drużyny tenisa ziemnego lub 

d) 2 drużyny piłki koszykowej i 2 drużyny piłki siatkowej 2 drużyny tenisa ziemnego 

lub 
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e) mogą być realizowane inne zajęcia sportowo rekreacyjne dzieci i młodzieży pod 

nadzorem nauczycieli, wychowawców. 

Drużyna nie może liczyć więcej osób niż wskazują przepisy gry danej dyscypliny, tj.: 

piłka nożna – 11 osób,  

piłka ręczna – 7 osób,  

tenis ziemny – 2 osoby,  

piłka siatkowa – 6 osób,  

piłka koszykowa – 5 osób 

Wyżej wymieniony skład osobowy drużyn nie obejmuje planowanych zajęć szkolnych, 

klubów sportowych prowadzonych przez nauczycieli, instruktorów sportu i trenerów. 

 

§3 

1.  Obiekt udostępniony jest we wszystkie dni tygodnia. 

2. Zarządcom  obiektu jest Wójt Gminy Gozdowo 

3. Administrowaniem obiektu zajmuje się: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gozdowie 

4. Teren obiektu jest objęty ciągłym monitoringiem. 

 

§4 

1. Obiekt czynny jest w następujących terminach: 

a) Planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkół: 

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 8:00 – 14:30 

środa                                                              godz. 8:00 – 15:15 

b) Zajęcia sekcji piłki nożnej dla uczniów  Szkoły Podstawowej w Gozdowie: 

poniedziałek: I grupa (ucz. kl. III i IV) – 15:00 – 16:30,  

  II grupa (ucz. kl. V. VI i VII) – 16:30 – 18:00 

środa:   I grupa (ucz. kl. III i IV) – 15:30 – 17:00,  

  II grupa (ucz. kl. V. VI i VII) – 17:00 – 18:30 



4 
 

c) Wszyscy chętni: 

poniedziałek     godz. 18:00 – 20:00 

środa                                      godz. 18:30 – 20:00 

wtorek, czwartek, piątek   godz. 14:30 – 20:00 

sobota – niedziela  godz. 10:00 – 20:00 

d) W miesiącach wakacyjnych oraz podczas ferii i przerw zimowych, wszyscy 

chętni: 

Poniedziałek – niedziela godz. 10:00 – 20:00 

e) Przebywanie na terenie obiektu sportowego po godz. 20:00 jest zabronione 

 

2. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne. 

3. Harmonogram wykorzystania obiektu jest prowadzony w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej w Gozdowie. 

4. Rezerwacji można dokonywać wyłącznie osobiście w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej w Gozdowie w godz. 8:00 – 15:00. W przypadku wolnego pola gry,  

z boiska można skorzystać po uzgodnieniu z dozorcą obiektu. W przypadku dzieci 

i młodzieży uczącej się, rezerwacji dokonuje się za okazaniem legitymacji 

szkolnej. 

5. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 

sportowego o gładkim spodzie. 

6. Korzystający z boisk są zobowiązani do pozostawienia porządku na obiekcie. 

7. Użytkownicy obiektu są zobowiązani do sprawdzenia stanu technicznego boiska  

i urządzeń, z których będą korzystali. W przypadku zauważenia uszkodzeń, należy 

dokonać zgłoszenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej lub dozorcy obiektu. 

8. Po opadach deszczu kort tenisowy o nawierzchni z mączki ceglanej może być 

użytkowany od momentu całkowitego wyschnięcia. 

9. Użytkownicy kortu tenisowego o nawierzchni z mączki ceglanej w uzgodnieniu  

z Dyrektorem Szkoły Podstawowej lub dozorcą są zobowiązani do: 

 wyrównania kortu i uzupełnienia ubytków po każdorazowej grze. 

 zroszenia nawierzchni kortu wodą i wyrównania dołów przez czesanie 

siatką przed każdorazową grą. 
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§5 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie  

z przeznaczeniem, zabrania się: 

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych kołkach oraz kolców,  

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boisk, 

np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp. 

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu, 

f) przyjmowania środków odurzających, 

g) wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, 

h) przebywania osób w stanie nietrzeźwym, 

i) zaśmiecania, 

j) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

k) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

l) wprowadzania zwierząt, 

m) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez opiekuna, 

n) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia. 

2. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność i odpowiadają za 

wyrządzone szkody. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada 

opiekun grupy oraz rodzice. 

3. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyrządzonej szkody. 

4. Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi w ramach rodzin wychowania fizycznego są 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz właściwą organizację zajęć, porządek  

i dyscyplinę ćwiczących. 

5. Osoby małoletnie (do 13 roku życia) mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie 

pod opieką osoby dorosłej. 

6. Użytkownicy obiektu są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów BHP oraz 

zachowania porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego 

bezpośrednim otoczeniu. 

         §6 

1. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do odwołania zgłoszonych rezerwacji  

w celu przeprowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych lub widowiskowych. 
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§7 

1. Korzystający i przebywający na terenie obiektu zobowiązani są do przestrzegania 

zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie. 

Telefony alarmowe:     Ważne telefony: 

Pogotowie ratunkowe 999 ( kom. 112)   Szkoła Podstawowa w Gozdowie 24 276 21 29 

Straż pożarna 998     Urząd Gminy Gozdowo 24 276 21 12 

Policja 997     

 


