
REGULAMIN  KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO  

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA W WARSZAWIE  
1. Boisko szkolne może zostać udostępnione na potrzeby: 

1.1 zorganizowanych treningów (zajęć sportowych)-  
1.2 doraźnej rekreacji sportowej; 

2. Uczestnicy zajęć, o których mowa w pkt. 1.1 wchodzą na boisko szkolne wyłącznie w 
obecności trenera. 

3. Osoby niepełnoletnie, chcące skorzystać z udostępnienia boiska na potrzeby doraźnej 
rekreacji sportowej muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej 

4. Boisko szkolne będzie udostępnione  codziennie w godzinach od 17.00 do 20.00  na 
potrzeby zajęć wymienionych w punkcie 1. 

5. Na boisku może przebywać nie więcej niż  25 uczestników i jeden trener (lub osoba 
dorosła, sprawująca opiekę nad uczestnikami niepełnoletnimi) 

6. Zarządca boiska udostępnia do dyspozycji uczestników i trenera/opiekuna wyłącznie 
bramki i siatki do bramek. 

7. Obowiązuje zakaz przemieszczania się uczestników i trenerów/opiekunów  poza 
teren boiska szkolnego. 

8. Podstawową jednostką czasową udostępnienia boiska szkolnego  na potrzeby 
wskazane w pkt. 1  jest 45 min. 

9. Uczestnicy i trener/opiekun  po zakończeniu zajęć, o których mowa w pkt. 1 są 
zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia boiska szkolnego  

10. Zarządca boiska szkolnego wyznacza Pracowników, którzy będą odpowiedzialni za 
kontrolę przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie. 

11. Uczestnicy i trenerzy/opiekunowie nie przestrzegający zasad określonych 
w Regulaminie korzystania z boiska szkolnego, podlegają natychmiastowemu 
wydaleniu z obiektu sportowego.  

12. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów na pole gry niezwiązanych 
zwyczajowo z uprawnianą w trakcie zajęć, o których mowa w pkt. 1, dyscypliną oraz 
wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją. 

13. Rezerwacja boiska szkolnego na potrzeby zajęć zorganizowanych (pkt. 1.1) 
dokonywana jest wyłącznie telefonicznie (tel 22 632 02 11) lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (zs@kasprzak.edu.pl)  

14. Rezerwacja boiska szkolnego na potrzeby zajęć (pkt. 1.2) nie jest wymagana 
15. Uczestnicy chcący skorzystać z boiska na potrzeby zajęć pkt 1.2 muszą zastosować się 

do następującej procedury: 

• Uczestnicy zgłaszają chęć wejścia na boisko szkolne na potrzeby rekreacji 
ruchowej do pracownika szkoły pełniącego dyżur (wejście główne do budynku 
szkoły) 

• Pracownik szkoły udostępnia uczestnikom wejście na teren boiska szkolnego 
16. Wejście na boisko szkolne następuje wyłącznie w stroju sportowym (zarządca nie 

udostępnia szatni na przebranie się uczestników 
17. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do pracownika szkoły  lub 

dyrektora szkoły . 
18. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni 

opiekunowie . 

19. Na obiekcie obowiązuje zakaz: 

• wprowadzania psów i innych zwierząt, 



• niszczenia urządzeń, niszczenia zieleni i ławek, 

• wspinania się na bramki, 

• palenia wyrobów tytoniowych 

• spożywania napojów alkoholowych, 

• przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków 

odurzających, 

• zaśmiecania terenu . 

25. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania 
porządku i przestrzegania powyższego regulaminu . 

26. Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych: 
a. WSSE w Warszawie (tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171), 
b. Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) — tel. 800 190 590 
c. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna (tel. 606 108 040) 

27.  Telefony alarmowe: 

• NUMER ALARMOWY      112 

• POGOTOWIE RATUNKOWE     999 

• STRAŻ POŻARNA       998 

• POLICJA             997 


