
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA OGÓLNODOSTĘPNEGO 

 

1. Boiska i znajdujące się na nich urządzenia sportowe są przeznaczone do prowadzenia lekcji 

wychowania fizycznego, różnych form zajęć pozalekcyjnych, rozgrywania zawodów sportowych oraz 

innych imprez. 

2. Korzystanie z boiska i urządzeń sportowych lub prowadzenia zajęć pozalekcyjnych powinno odbywać się 

pod nadzorem nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć i opieki nad boiskiem. 

3. Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na boiskach powinny być wykorzystywane zgodnie  

z ich przeznaczeniem i zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zabrania się wspinania na 

urządzenia, zwisania z bramek i tablic do koszykówki. 

4. Pierwszeństwo z korzystania z ogólnodostępnych boisk ma młodzież szkolna uczestnicząca  

w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w ramach szkolnych kół sportowych. 

5. W przypadku korzystania z boisk i znajdujących się na nich urządzeniach przez grupy środowiskowe 

(nieformalne) Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

6. Za stan boisk oraz sprzętu i urządzeń sportowych znajdujących się na nich odpowiadają osoby 

prowadzące zajęcia oraz dyrektorzy placówek oświatowych, przy których zlokalizowane jest boisko. 

7. W razie konieczności wezwania pomocy lekarskiej lub innych służb można skorzystać z telefonu 

znajdującego się w sekretariacie szkoły. 

8. Jeśli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić 

nieprawidłowości dyrektorowi Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu celem ich niezwłocznego 

usunięcia. 

9. Na boisku ogólnodostępnym obowiązuje zakaz: 

 niszczenia roślin i zaśmiecania terenu, 

 dewastacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych i ogrodzeń, 

 zakłócania spokoju i porządku publicznego, 

 palenia ognisk, używania otwartego ognia oraz używania materiałów pirotechnicznych  

i szkodliwych substancji chemicznych, 

 spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, 

 przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu, 

 wprowadzania zwierząt, 

 wieszania wszelkiego rodzaju plakatów, reklam, banerów bez zgody i wiedzy administratora. 

10. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie 

za nią obciążona materialnie. 

11. W przypadku chęci organizacji różnego rodzaju turniejów bądź pikników na terenie boiska, organizatorzy 

proszeni są o wcześniejsze powiadomienie dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu 

(tel. 29 757-31-34, e-mail: dyrektor@cktluszcz.pl). 

 
Numery alarmowe: 

 997 - Policja 

 998 - Straż Pożarna 

 999 - Pogotowie Ratunkowe 
 


