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Regulamin korzystania z boiska sportowego  

przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych  
w Białymstoku 

 
 
1. Boisko sportowe przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku 

zwane dalej boiskiem, jest własnością miasta Białystok, zarządzanym przez Zespół 

Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku (zwany dalej placówką). 

2. W godzinach pracy placówki, w czasie lekcji na boisku szkolnym mogą przebywać 

jedynie uczniowie, którzy mają w tym czasie zajęcia wychowania fizycznego lub inne 

zajęcia. 

3. Uczniowie i wychowankowie nie mają prawa przebywać na boisku sportowym bez opieki 

nauczyciela.   

4. Wyjście ucznia lub wychowanka z boiska podczas lekcji wychowania fizycznego i innych 

zajęć sportowych jest możliwe tylko za zgoda nauczyciela lub wychowawcy. 

5. Bezwzględna cisza na boisku obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00. 

6. Boisko przeznaczone jest do prowadzenia: 

a) zajęć wychowania fizycznego; 

b) zajęć pozalekcyjnych; 

c) rozgrywania zawodów sportowych; 

d) przeprowadzania imprez sportowych przewidzianych w planie pracy szkoły; 

e) zajęć terapeutycznych i usprawniających ruchowo; 

f) zajęć rekreacyjnych. 

7. W godzinach pracy placówki pierwszeństwo z korzystania z boiska mają jej uczniowie  

i wychowankowie w ramach zajęć przewidzianych planem lekcji. 

8. W czasie wolnym od zajęć korzystanie z boiska jest możliwe przez inne osoby na 

warunkach uzgodnionych z placówką. 

9. Placówka zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia boiska, jeśli warunki 

atmosferyczne będą uniemożliwiały przestrzeganie przyjętych zasad jego użytkowania, 

konserwacji bądź gwarancji. 

10.  Grupy zorganizowane mogą dokonywać rezerwacji, po uzgodnieniu warunków  

z dyrektorem placówki. 

11.  Osoby spoza placówki korzystające z boiska zobowiązane są do: 

a) zapoznania się z regulaminem korzystania z boiska przed rozpoczęciem zajęć, 

b) wyodrębnienia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na terenie 

obiektu, 

c) w przypadku regularnych zajęć - podpisania umowy najmu dorosłego opiekuna  

z dyrektorem placówki lub osobą do tego upoważnioną, załączając listę uczestników 

z imionami, nazwiskami oraz szkołą i klasą (jeśli dotyczy), 
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d) okazania dokumentu tożsamości (lub innego dokumentu ze zdjęciem), legitymacji 

szkolnej, pracownikowi placówki w celu potwierdzenia tożsamości, 

e) niezwłocznego zgłoszenia uszkodzeń dokonanych przez siebie bądź ujawnionych po 

poprzednich użytkownikach. 

12. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczycieli wychowania 

fizycznego, konserwatora, obsługi lub dyrektora szkoły, a w soboty i niedziele do osoby 

stróżującej.  

13. Użyczenie boiska w sposób nieodpłatny możliwe jest w przypadkach przewidzianych 

Uchwałą Rady Miasta Białegostoku Nr XXXIV/377/12 z dnia 5 listopada 2012 r. w 

sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas 

nieoznaczony oraz Uchwałą nr XII/129/15 z dnia 28 września 2015 r. zmieniającą uchwałę 

Nr XXXIV/377/12 z dnia 5 listopada 2012 r. 

14. Rezerwacji boiska dla osób spoza placówki (maksymalnie na czas 1,5 godz.) dokonuje się 

osobiście w sekretariacie placówki od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. 

Boisko dostępne jest w następujących godzinach: poniedziałek – piątek od 16.00 do 

20.00, sobota - niedziela od godz. 9.00 do 20.00. 

15. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą 

organizację zajęć, porządek i dyscyplinę przebywających na boisku. 

16.  Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych 

oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie. 

17. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi 

oraz obuwia z kolcami. 

18.  Nad prawidłowym korzystaniem z płyty boiska czuwa przedstawiciel placówki, który jest 

osobą upoważnioną do wydawania poleceń użytkownikom obiektu sportowego 

(nauczyciel wychowania fizycznego). 

19.  Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie,  

w celu przeprowadzenia imprez sportowo - rekreacyjnych lub widowiskowych. 

20.  W CZASIE KORZYSTANIA Z BOISKA ZABRANIA SIĘ: 
a) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska 

np. rowerów, motorowerów, motocykli, wózków dziecięcych, itp; 

b) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska; 

c) wchodzenia na ogrodzenie placówki i urządzenia sportowe; 

d) palenia tytoniu i spożywania alkoholu; 

e) przebywania na boisku osób w stanie nietrzeźwym; 

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych; 

g) przeszkadzania zorganizowanym grupom w zajęciach lub grze; 

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych; 

i) wprowadzania zwierząt; 

j) korzystania z boiska  po godz. 20.00, chyba że termin zajęć został uzgodniony  

z dyrektorem placówki. 
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21. Korzystanie z urządzeń i sprzętu sportowego powinno odbywać się zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

22.  Placówka nie zapewnia opieki osobom małoletnim korzystającym z boiska poza 

zajęciami szkolnymi i  wychowawczymi i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób 

spoza placówki, powstałe w trakcie korzystania z obiektu. 

23.  Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska lub 

znajdujących się na nim urządzeń, odpowiadają korzystający, a w przypadku osób 

niepełnoletnich - ich opiekunowie i rodzice. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% 

wartości szkody. 

24.  Placówka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska. 

25.  Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania 

porządku i przestrzegania powyższego regulaminu. 

26.  Osoby przebywające na terenie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w 

Białymstoku i korzystające z boiska w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, 

na żądanie uprawnionego pracownika obsługi placówki, zobowiązane są do 

natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego 

opuszczenia terenu placówki. 

Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze 

postępowania karnoadministracyjnego (z art. 51 § 1 i 2 Kw, art. 54 Kw), a  

w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego (z art. 193 Kk). 

 

TELEFONY ALARMOWE: 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 112 

Policja - 997 

Pogotowie Ratunkowe – 999 

Straż Pożarna - 998 

Straż Miejska – 986 

 

  


