
Regulamin korzystania z boisk szkolnych 

Boiska przy Szkole Podstawowej nr 124 w Warszawie są wyposażone w atestowany sprzęt 

sportowy oraz posiadają certyfikaty dopuszczające do użytkowania w obiektach sportowych. 

1. Szkolne boiska sportowe w pierwszej kolejności są przeznaczone do realizowania zajęd 

dydaktycznych – lekcji wychowania fizycznego i zajęd ruchowych, zajęd pozalekcyjnych i 

organizowania wszelkiego typu zawodów sportowych szkolnych lub dzielnicowych. 

2. Z boisk SP 124 mogą korzystad inni użytkownicy: dzieci, młodzież szkolna - pod opieką 

dorosłych, studenci i absolwenci naszej szkoły oraz mieszkaocy Falenicy, na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie, od poniedziałku do soboty po zakooczeniu zajęd 

dydaktycznych do godziny 20.00. 

3. Pierwszeostwo korzystania z boisk przysługuje grupom zorganizowanym przez 

pracowników naszej szkoły  lub rodziców naszych uczniów,  po zakooczeniu zajęd 

wymienionych w 1 punkcie regulaminu. 

4. Grupy i użytkownicy indywidualni każdorazowo muszą się wpisad do zeszytu 

użytkownika, który znajduje się w sekretariacie szkoły. 

5. Osoby zainteresowane wynajęciem boiska zwracają się na piśmie do dyrektora SP 124. 

W przypadku grupy jej interesy reprezentuje wybrana osoba (musi byd pełnoletnia) i 

ponosi ona odpowiedzialnośd za: 

a. bezpieczeostwo grupy – obowiązkiem kierownika grupy jest każdorazowe 

sprawdzenie  boiska przed zajęciami pod względem bezpieczeostwa; wszelkie 

uwagi powinny byd natychmiast zgłoszone pracownikowi szkoły; szkoła nie 

odpowiada za urazy fizyczne uczestników wynikłe podczas korzystania z 

boiska (odpowiedzialnośd prawną  ponosi opiekun grupy); 

b. zachowanie grupy – korzystających z boiska obowiązuje kulturalne 

zachowanie; uczestnikom wolno korzystad z boisk wymienionych w umowie 

tylko w określonym czasie; na terenie boisk obowiązuje bezwzględny zakaz 

spożywania alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków, używania 

wulgaryzmów, zaśmiecania terenu, wprowadzania zwierząt, poruszania się na 

rowerach, rolkach, deskorolkach lub innym sprzęcie mogącym spowodowad 

uszkodzenie nawierzchni boiska; 

c. ewentualne zniszczenia – za wszelkie zniszczenia wynikłe podczas zajęd 

odpowiada opiekun grupy i on ponosi wszelkie koszty związane z naprawami; 

6. Opiekun grupy zawiera z Dyrektorem Szkoły umowę o wynajęcie boiska, tym samym 

zobowiązując do przestrzegania zasad korzystania z niego, ujętych w regulaminie z co 

najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Sprawy związane z podpisaniem umowy 

załatwiane są w Sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 

16.00, a egzekwowaniem warunków tej umowy zajmuje się pracownik wskazany przez 

Dyrekcję. 

7. Osoby naruszające porządek lub przepisy regulaminu, oraz osoby nie stosujące się do 

zaleceo Dyrektora Szkoły mogą byd usunięte z terenu boiska lub szkoły przez 



pracowników szkoły; w przypadkach szczególnie kłopotliwych będzie wzywana policja 

lub straż miejska. 

8. Wszystkie osoby korzystające ze szkolnych obiektów sportowych  są obowiązane 

posiadad odpowiednie obuwie sportowe, które nie niszczy nawierzchni boisk. 

9. Odpowiedzialnośd za bezpieczeostwo i zachowanie użytkowników boisk po skooczonych 

lekcjach ponosi opiekun grupy a nie szkoła. 

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za osobiste rzeczy pozostawione bez nadzoru przez 

uczestników zajęd. 

11. Wszelkie sprawy nie ujęte w tym regulaminie, a budzące wątpliwości rozstrzyga 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 124 w Warszawie. 

12. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania 

powyższego regulaminu, Dyrekcja Szkoły nie ponosi odpowiedzialności. 

13. Do niniejszego regulaminu wprowadza się cennik wynajmu boisk. 

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 roku 

 

 

CENNIK WYNAJMU BOISK 

Ustalam podstawowy cennik wynajmu boisk: 

 uczniowie szkoły podstawowej gimnazjum i niepracujący studenci, jeśli zajęcia 

odbywają się cyklicznie co najmniej raz w tygodniu – 30 zł/1 godz. 

 pozostali, czyli osoby dorosłe, pracujące – 50 zł/1 godz. 

Każdorazowo o cenie wynajmu decyduje Dyrektor. 

 

Uwaga: zachęcamy uczniów do korzystania z boisk w ramach programu „otwarte sale i 

boiska szkolne”. 

 

      Dyrektor Szkoły 


