
REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ SPORTOWYCH – BOISKA,  BIEŻNI 

I SKOCZNI  PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

 

§1 

 

Właścicielem urządzeń sportowych – boiska, bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal 

jest Powiat Rybnicki, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik, natomiast wszelkie uwagi i zapytania 

dotyczące obiektu należy kierować do Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 

42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. 324311466, mail: zsczl@poczta.onet.pl. 

 

§2 

 

Osoby korzystające z bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal i boiska do piłki nożnej 

– zwanych dalej Bieżnią, Skocznią i Boiskiem - zobowiązane są do przestrzegania 

Regulaminu Boiska Szkolnego oraz niniejszego regulaminu. 

 

§3 

 

1. Korzystanie z Bieżni, Skoczni i Boiska poza lekcjami szkolnymi  jest możliwe po 

uprzednim zawarciu Umowy z Powiatem Rybnickim w imieniu i na rzecz którego 

działa Zespół  Szkół w Czerwionce-Leszczynach. 

2. Użytkownicy zobowiązani są do dbałości o Bieżnię, Skocznię i Boisko oraz wszystkie 

urządzenia znajdujące się na terenie obiektu. Na terenie obiektu można przebywać 

tylko w obuwiu przeznaczonym do jego użytkowania – lekkoatletycznym lub na 

sztuczną nawierzchnię trawiastą. 

3. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą sprzęt i urządzenia Bieżni, Skoczni i Boiska, bądź 

ich opiekunowie prawni, poniosą odpowiedzialność materialną, przy czym będzie ona 

proporcjonalna do wielkości zniszczeń i wartości zniszczonego lub uszkodzonego 

mienia. 

4. Obsługa obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać 

dalszego korzystania z obiektu i nakazać jego opuszczenie. 

5. Zajęcia grup szkolnych lub sportowych korzystających z obiektu mogą odbywać się 

jedynie w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). 

6. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z obiektu w grupach 

zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia i opiekun grupy. 
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7. Za bezpieczeństwo podczas zawodów, meczu, imprezy odpowiedzialność ponosi 

organizator. 

8. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zachowania czystości, porządku, 

przestrzegania przepisów BHP, p.poż. oraz wykonywania poleceń obsługi obiektu. 

9.  

§4 

 

Na Bieżni, Skoczni i  Boisku zabrania się: 

1. Zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych. 

2. Przeszkadzania innym użytkownikom obiektu. 

3. Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych. 

4. Wyprowadzania psów i innych zwierząt. 

5. Niszczenia zieleni i urządzeń obiektu. 

6. Rozkopywania gruntu. 

7. Rozpalania ogniska. 

8. Palenia wyrobów tytoniowych. 

9. Spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających. 

10. Przebywania osób pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków 

odurzających. 

11. Zaśmiecania terenu. 

 

§5 

 

1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania               

z Bieżni, Skoczni i Boiska w czasie jego udostępniania poza zajęciami lekcyjnymi. 

2. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy wymienionych w §2 regulaminów 

będą usuwane z obiektu oraz mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karno – 

administracyjnej. 

3. Teren Bieżni, Skoczni i Boiska objęty jest monitoringiem wizyjnym. 


