
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W LEGNICY 
 

ul. Marynarska 31   59-220 Legnica 
 

tel: 76 72 33 130                     fax:76 754 01 04 
 

e-mail: sekretariat@sp9.legnica.eu  http://sp9.legnica.eu  
 

                 

 

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego  

przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Legnicy 

 w czasie pandemii Covid-19 

 

 (boiska do gry w piłkę nożną i ręczną,  bieżnia, skocznia w dal) 

 

Zarządcą obiektu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 w Legnicy 

1. Każdy korzystający zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do ścisłego  

    przestrzegania jego zapisów. 

2. Zespół boisk szkolnych jest udostępniany do zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób spoza szkoły 

    w okresie wakacji – do 31.08.2021r. 

3. Boiska są czynne codziennie  w następujących godzinach: 

• w okresie  26.06.21r. - 25.07.21r. oraz  21.08.21r. – 31.08.21r.:  od 10.00 – 20.00 

• w okresie  26.07.21r. - 20.08.2 r.:  od 15.00 – 20.00 (we wcześniejszych godzinach szkoła 

prowadzi półkolonię letnią)  

     

4. Zaleca się użytkownikom: 

• dezynfekcję rąk przed wejściem i po wyjściu z obiektu własnymi środkami dezynfekcyjnymi 

• zachowanie dystansu społecznego 1,5 m 

5. Obowiązki użytkownika: 

• stosowanie się do poleceń Zarządcy, 

• posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (nawierzchnia poliuretanowa boiska – 

obuwie typu halowego), 

• właściwe, kulturalne zachowanie, przestrzeganie zasad współżycia społecznego 

• korzystanie z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 

• niezwłoczne poinformowanie pracownika szkoły o wszelkich uszkodzeniach urządzeń 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników 
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6. Na obiekcie obowiązuje zakaz: 

• niszczenia urządzeń, 

• wspinania się po konstrukcjach koszowych i bramkach, siatkach ogradzających boisko,  

• jazdy po boisku pojazdami (rowerami, motorowerami, motorami) oraz sprzętem wyposażonym w 

kółka (np. rolki, deskorolki i itp.)  

• palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych,  

• przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,  

• wprowadzania zwierząt, zaśmiecania terenu, załatwiania potrzeb fizjologicznych 

• zakłócania porządku i używania słów wulgarnych 

• wnoszenia opakowań szklanych i metalowych oraz materiałów pirotechnicznych i otwartego ognia 

• przebywania na terenie obiektu po godzinie 20.00 

7. Za wszelkie uszkodzenia  sprzętu, urządzeń na boisku odpowiada materialnie osoba, która 

    wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.   

8. Za wypadki mające miejsce na terenie boiska, odpowiedzialność ponosi korzystający z boiska. 

9. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

10. Dzieci do lat 13 powinny przebywać na boisku pod opieką osób pełnoletnich.  

11. Szkoła nie udostępnia sprzętu, szatni i węzła sanitarnego dla osób korzystających z boiska.  

12. Teren boiska szkolnego objęty jest monitoringiem. 

13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu boiska wielofunkcyjnego. 

      Nieprzestrzeganie wiąże się z wyproszeniem osób z obiektu, w rażących przypadkach wezwaniem 

      policji. 

 

 

TELEFONY ALARMOWE:  

112 TELEFON RATUNKOWY ( sieć komórkowa)  

999 POGOTOWIE RATUNKOWE  

998 STRAŻ POŻARNA 

 997 POLICJA 

 


