
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr  7/2014 

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie 

z dnia 1 września 2014 r. 

ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH   

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BRWINOWIE 

§1. Zarządcą kompleksu boisk sportowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie. 

§2. Z kompleksu sportowego mogą korzystać, za zgodą zarządcy, indywidualnie i grupowo, 

następujący użytkownicy: 

1. osoby małoletnie do lat 13 wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych, 

2. osoby małoletnie powyżej lat 13 za wiedzą i zgodą rodziców/opiekunów prawnych, 

3. osoby dorosłe. 

§3. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i p. poż., Regulaminu 

korzystania z obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Brwinów
1)

, niniejszych zasad 

oraz stosowania się do komunikatów lub poleceń pisemnych i ustnych zarządcy lub obsługi obiektu. 

§4. 1.  Kompleks boisk sportowych jest przeznaczony przede wszystkim do użytku szkolnego: 

a) dla nauczycieli prowadzących lekcje wychowania fizycznego w dni nauki szkolnej zgodnie z 

tygodniowym rozkładem zajęć; 

b) dla uczniów szkoły po zajęciach szkolnych i w dni wolne od nauki. 

2. Zarządca decyduje o możliwości, terminach i sposobie korzystania z kompleksu boisk przez 

innych użytkowników.  

§5. 1. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i czystego 

obuwia sportowego odpowiedniego do rodzaju dyscypliny sportowej i nawierzchni boiska. 

2. Użytkownicy korzystający z boisk po zajęciach szkolnych przebywają na nich w godzinach 

ustalonych przez zarządcę, przez dowolny okres czasu, z zachowaniem zasady równego dostępu 

wszystkich zainteresowanych. 

§6. Do obsługi wszelkich urządzeń służących do przygotowania boiska do uprawiania wybranej 

dyscypliny sportu upoważnieni są wyłącznie nauczyciele wychowania fizycznego i pracownicy 

obsługi szkoły. 

§7. 1. Na boiskach zabrania się:  

a) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;  

b) przebywania na płycie boiska osób trzecich i przeszkadzania w zajęciach lub grze; 

c) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających, żucia gumy, spożywania 

pokarmów, napojów (z wyłączeniem wody); 

d) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, używania ognia otwartego, 

fajerwerków, niebezpiecznych narzędzi, broni; 

e) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych; 



f) wprowadzania i pozostawiania na terenie obiektów sportowych i w bezpośrednim sąsiedztwie 

dzieci w wózkach dziecięcych;  

g) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców; 

h) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska,  

np: deskorolka, hulajnoga, itp.; 

i) używania skoczni jako piaskownicy do zabawy; 

j) poruszania się po płytach boisk, ścieżkach i bieżni na rowerach, motorowerach  

i innych pojazdach  (pojazdy należy zostawić w miejscu do tego wyznaczonym); 

k) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska; 

l) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe; 

m) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia; 

n) wprowadzania zwierząt; 

o) załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nie przeznaczonych. 

§8. 1. Zarządca ma prawo zmienić zasady funkcjonowania obiektu w przypadku: 

a) organizacji uroczystości i imprez szkolnych, gminnych, itp.; 

b) konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, naprawczych i sprzątania; 

c) innych uzasadnionych okoliczności i wydarzeń. 

2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zarządca lub obsługa obiektu może w 

każdym momencie zabronić korzystania z obiektu. 

 

3. Zarządca lub obsługa obiektu ma prawo:  

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju; 

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem i zasadami współżycia 

społecznego, zachowanie; 

c) nakazać opuszczenie boiska/terenu szkoły; 

d) wezwać pracowników ochrony szkoły lub inne służby – Policję, Straż Miejską. 

§9. 1. Użytkownik jest zobowiązany do zgłaszania usterek technicznych i innych zagrożeń zarządcy 

lub obsłudze obiektu. 

2. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą 

użytkownicy. Obowiązuje płatność 100% wartości szkody. 

§10. Szkoła nie wypożycza sprzętu sportowego. 

§11. Zarządca i obsługa obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za: 



1. wypadki powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszych zasad, bieżących komunikatów i 

poleceń; 

2. przedmioty i sprzęt osób korzystających z boisk. 

§12. 1.Wszelkie decyzje nie ujęte w niniejszych zasadach podejmuje zarządca. 

2. Zmiany w zasadach mogą być wprowadzane przez zarządcę.   

§13. Skargi i wnioski należy zgłaszać do zarządcy. 

§14. Każdy, kto zauważy sytuację zagrażającą życiu lub zdrowiu osób przebywających na terenie 

kompleksu boisk, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym odpowiednie instytucje. 

Numery tel:  bezpłatne:    płatne: 

  112 Numer alarmowy   22-729 – 79 – 97  Policja Brwinów 

  999 Pogotowie Ratunkowe  22-729 – 63 – 94  Straż Miejska Brwinów 

  998 Straż Pożarna   22-729 – 59 – 60  Sekretariat szkoły 

  997 Policja  

  986 Straż Miejska  

 

1)
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV.597.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 czerwca 

2014 r. 

 

 

 


