
Szczegółowy regulamin korzystania z kompleksu boisk 

przy Szkole Podstawowej nr 5 im. J.H. Derdowskiego w Chojnicach 
 
 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Szkole 

Podstawowej nr 5 im. J.H. Derdowskiego w Chojnicach, sankcje za nieprzestrzeganie 
niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu 
i jego trwałości. 

2. Administratorem  obiektu  sportowego   jest   Dyrektor   Szkoły   Podstawowej   nr   5  
w Chojnicach. 

3. Nauczyciel/trener/opiekun/zarządca  czuwa  nad  bezpieczeństwem  osób  korzystających  
z obiektu, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania 
użytkownikom odpowiednich poleceń. 

4. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. 
Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe  przestrzeganie  porządku,  czystości  i  estetyki 
na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu. 

 
 

UWAGA 
Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu. 
 

 
 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU 
 
1. Ogólne zasady korzystania z obiektu 

 
1) Korzystanie z obiektu jest  bezpłatne. 
2) Przed wejściem na boiska należy obowiązkowo zapoznać się z niniejszym regulaminem. 
3) Dzieci i młodzież niepełnoletnia może korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby 

pełnoletniej. 
4) Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz dopuszcza się 

wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie, tj. obuwie halowe lub 
turf (na boisko trawiaste). 

5) W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych możliwe jest zawieszenie 
korzystania z obiektu. 

6) Prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, 
z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt zarządcy 
obiektu. 

7) Dopuszcza się możliwość rezerwacji obiektu u zarządcy kompleksu sportowego. 
8) Obiekt jest chroniony przez całą dobę. 
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2. Podstawowe obowiązki użytkownika: 
 

a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, 
b) stosowanie się do poleceń nauczyciela/trenera/opiekuna/zarządcy, 
c) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 
d) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 
e) niezwłoczne  informowanie  nauczyciela/trenera/opiekuna/zarządcę  obiektu  o  wszelkich 

uszkodzeniach urządzeń. 
 
3. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz: 

 
a) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji, 
b) palenia papierosów, e-papierosów, 
c) przebywania w stanie nietrzeźwym, 
d) wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek itp., 
e) żucia gumy, 
f) wprowadzania zwierząt, 
g) używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi oraz kolców; 

(dopuszcza się używanie obuwia sportowego typu „kolce” tylko pod stałą opieką nauczyciela 
lub trenera i wyłącznie na bieżni lekkoatletycznej), 

h) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników, 
i) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie, mogącym spowodować 

uszkodzenie nawierzchni boisk, 
j) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
k) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
l) niszczenia trawy oraz sztucznych nawierzchni wokół ogrodzenia i kompleksu sportowego, 
m) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 
n) zakłócenia porządku i używania wulgarnych słów, 
o) zaśmiecania, 
p) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia. 

 
 

SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 
1. Nauczyciel/trener/opiekun/zarządca odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie 

użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności: 
a) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów, 
b) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika, 
c) posiadają nieodpowiednie obuwie. 

2. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel/trener/opiekun może wezwać służby mundurowe. 
3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe 

wskutek nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu . 
4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty, urządzenia elektroniczne 

i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników. 
5. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu, lub jego wyposażenia, 

zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy albo wymiany w terminie bez zbędnej zwłoki. 
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Obiekt jest dostępny według poniższego harmonogramu: 
 

a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18.30, 

 
b) boiska są dostępne dla wszystkich chętnych: 

- od poniedziałku do piątku w godz.18:30 – 20:00, 
- w sobotę  w godz. 9:00 – 21:00, 
- w niedzielę w godz. 9:00 – 21:00. 

 
Godziny dostępności obiektu mogą zostać zmienione w przypadku organizacji zawodów 
czy dodatkowych zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach. 
W  okresie  wakacji  letnich  i  ferii  zimowych  obowiązuje  odrębny  harmonogram 
korzystania z kompleksu sportowego. 
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