
  

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. W. REYMONTA W OTWOCKU 

     
I. Obiekty są własnością Miasta Otwocka, administrowane przez Dyrektora Szkoły                  

Podstawowej nr 1 im. W. Reymonta. 

II. Obiekty przeznaczone są w dni powszednie w godz. 8.00 – 17.00 do realizacji zajęć 

programowych uczniów SP 1.  

III. W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych umożliwia się korzystanie z obiektów 

przez społeczność lokalną, według zasad określonych w pkt. 6. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk 

ZABRANIA SIĘ: 

 

 użytkowania urządzeń sportowych i płyty boisk przez osoby znajdujące się  

pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, niszczenia sprzętu, nawierzchni 

i korzystania z nich w sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

 zaśmiecania terenu, wprowadzania psów i kotów oraz innych zwierząt stanowiących 

zagrożenie dla korzystających z boiska, 

 wprowadzania motorowerów, rowerów, wózków dziecięcych, itp., 

 spożywania alkoholu, palenia tytoniu i środków odurzających, 

 zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

 wnoszenia na boisko wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów (pojemników 

z gazem, materiałów łatwopalnych itp.), 

 przebywania na boisku po godzinach ustalonych w zgłoszeniu. 

1. Warunkiem wstępu na boiska  jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego tj. butów 

„halówki” , „turfy”. Zabrania się gry w obuwiu z korkami metalowymi, plastikowymi i 

gumowymi. 

2. Za doznane urazy podczas korzystania z boiska przez niepełnoletniego odpowiedzialność 

ponosi rodzic/opiekun. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za urazy osób 

dorosłych. 

3. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boisk  

i znajdujących się w nich urządzeń (w pełnej wysokości) odpowiadają korzystający,  

a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice/opiekunowie. 

4. Za dobra wniesione na boiska szkoła nie ponosi odpowiedzialności . 

 

5.  Szkoła nie udostępnia sprzętu sportowego. 

6.  Zasady korzystania z obiektów przez społeczność lokalną w okresie od 1 kwietnia  



do 30 października: 

a. w dni robocze w godz. 17
00 

– 20
00 

po telefonicznym zgłoszeniu, jednak nie później niż  

do godziny 16
00

 (pod nr tel. 22/779 24 14), podając: imię i nazwisko, nr pesel, rodzaj 

boiska; 

b. w wakacje (w dni robocze) w godz. 10
00 

– 20
00

, według zasad określonych w pkt.6a; 

c. w soboty i niedziele w godz. 10
00 

– 20
00

 po telefonicznym zgłoszeniu, jednak nie później 

niż do piątku do godz. 16
00 

po nr tel. 570 389 111, podając: imię i nazwisko,  

nr pesel, rodzaj boiska; 

d. w dni świąteczne boisko nie jest udostępniane. 

Wejście na boiska furtką od strony ulicy Zygmunta. 

Korzystanie z boisk jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. 

 

 

 


