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REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 
 ORAZ BIEŻNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  

IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 
 

1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni przy Szkole Podstawowej nr 1 
im Tytusa Działyńskiego w Kórniku sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz sprawy istotne 
dla bezpiecznego korzystania z boiska i jego trwałości. 

2. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym stanowiącym własność Miasta i Gminy Kórnik. 
Korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

3. Boisko jest obiektem przeznaczonym do realizowania zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych, 
międzyszkolnych, środowiskowych, zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży oraz 
społeczności lokalnej. 

4. Organizowanie zawodów sportowych oraz innych rozgrywek sportowych, zajęć sportowych 
zorganizowanych grup wymaga zgody Administratora – Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku. 
Administrator może ustalać harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych 
na terenie obiektów sportowych.  

5. Boiska przeznaczone są do uprawiania piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki nożnej, tenisa 
ziemnego. 

6. Dzieci poniżej 10-go roku życia mogą przebywać na terenie boiska tylko pod opieką osób dorosłych 
(rodziców, opiekunów). 

7. Teren obiektu jest monitorowany całodobowo. 
8. Administrator nie ponosi  odpowiedzialności za: 

a) wypadki zaistniałe w trakcie korzystania z obiektu, 
b) rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 

9. Boisko jest czynne od poniedziałku do piątku: 
a) w okresie zimowym (od października do kwietnia): 

od poniedziałku do piątku – 8:00-20:00 
sobota i niedziela – 10:00-20:00 

b) w okresie letnim (od maja do września): 
od poniedziałku do piątku – 8:00-20:00 
sobota i niedziela – 10:00 – 22:00 
 
 

II. Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego i bieżni 
 
 

1. Korzystanie z boiska jest bezpłatne. 
2. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia 

sportowego o płaskiej podeszwie. 
3. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi. 
4. Zabrania się wchodzenia na boisko w butach na obcasach, a także w obuwiu o twardych, ostrych 

krawędziach. 
5. Niedozwolone jest ustawianie na nawierzchni boiska ławek, krzeseł, stołów oraz innych przedmiotów 

mogących wywierać duże naciski jednostkowe. 
6. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska zabrania się: 

a) wprowadzania i użytkowania innego sprzętu niż zgodny z przeznaczeniem boiska (np. motor, rower, 
deskorolka, rolki, wózek dziecięcy itp.), 
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b) niszczenia boiska, urządzeń sportowych, urządzeń małej architektury i ogrodzenia, 
c) przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych, 
d) wspinania się na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
e) palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych, 
f) palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających,  
g) zaśmiecania terenu, niszczenia roślinności wokół obiektu, 
h) wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych 

podobnie działających substancji, 
i) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 
j) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 
k) wprowadzania zwierząt. 

7. Teren obiektu jest monitorowany całodobowo. 
8. Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny  boiska i urządzeń, z których będzie korzystał.      

W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt Dyrektorowi PSP  
nr 1 w Kórniku. Zabrania się korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń. 
 

 
III. Postanowienia końcowe 

 
1. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność. 
2. Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych znajdujących się na 

terenie obiektu odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która dopuściła się zniszczeń, a w przypadku 
osób niepełnoletnich - prawny opiekun. 

3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów 
przeciwpożarowych i bhp, a także poleceń wydawanych przez przedstawiciela.  

4. Użytkownicy są zobowiązani do zachowania porządku i czystości na terenie całego obiektu oraz w jego 
bezpośrednim otoczeniu. 

5. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności 
administracyjnej lub/i karnej. 
 

 

 
TELEFONY ALARMOWE:   

999 – Pogotowie Ratunkowe         

998 – Straż Pożarna       

997 – Policja 

112 – Tel. alarmowy sieci komórkowych    

61 8 170 196 –Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku    

 


