
 

str. 1 
 

Regulamin korzystania z  boiska sportowego pod balonem pneumatycznym  

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach,  ul. Szkolna 15 

 

§ 1  

1. Boisko sportowe pod balonem pneumatycznym służy do prowadzenia zajęć 

rekreacyjno-sportowych. 

2. Zarządcą obiektu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach. 

3. Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu. 

4. Boisko czynne jest: 

1) poniedziałek piątek w godz. 8.00-21.30 

2) sobota – niedziela w godz. 12.00-21.00 

5. W razie potrzeby godziny funkcjonowania mogą ulec zmianie. 

6. Boisko sportowe udostępnia się  w pierwszej kolejności na realizację zajęć  

 z wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych. 

 

§ 2 

1. Boisko sportowe może być wynajmowane osobom prawnym i osobom fizycznym 

przez cały tydzień w  godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,  na 

podstawie umowy najmu zawartej z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana  

Pawła II w Michałowicach. 

2. Wynajmującym może być tylko osoba pełnoletnia. 

3. W obiekcie jednorazowo nie może przebywać więcej niż 20 osób dorosłych. 

4. Uczniowskie Kluby Sportowe - w obiekcie przebywają jedynie dzieci i trenerzy grup. 

5. Tryb wypowiadania umowy najmu: 

- Wynajmujący i Najemca maja prawo do rozwiązywania umowy najmu zgodnie z 

terminem zapisanym w umowie. Rażące naruszenie niniejszego regulaminu przez 

Najemcą, może spowodować rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 3 

1. Osoby fizyczne i prawne wynajmujące boisko sportowe korzystają z własnego 

sprzętu sportowego (piłki, rakiety do tenisa ziemnego, stroje i obuwie). 
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§ 4 

1. Korzystający z boiska sportowego zobowiązani są używać odpowiedniego stroju oraz 

obuwia sportowego. 

2. Osoby korzystające z obiektów szkolnych oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się 

do: 

1) wykorzystywania do wejścia/ wyjścia z balonu wyłącznie głównych drzwi 

obrotowych, z zastrzeżeniem sytuacji awaryjnych,  

2) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć, 

3) utrzymania czystości w obiekcie, 

4) zabezpieczenia osobistego mienia wartościowego, we własnym zakresie, 

5) przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ. I porządkowych, 

6) natychmiastowego powiadomienia obsługi o wszystkich uszkodzeniach sprzętu, 

wyposażenia oraz występujących zagrożeniach, 

7) podporządkowania się poleceniom dyrektora lub pracowników obsługi. 

3. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu boiska sportowego odpowiedzialni są 

prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zajęć rekreacyjno- sportowych. 

4. Zabrania się:   

1) wnoszenia na obiekt wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, 

materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących 

pożarem, 

2) wnoszenia na obiekt środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

3) wnoszenia na obiekt puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego 

materiału, napojów alkoholowych, zaśmiecania, 

4) przebywania na płycie boiska osób trzecich i przeszkadzających w zajęciach lub 

grze, 

5) nieuzasadnionego korzystania z drzwi awaryjnych znajdujących się z w balonie 

6) wrzucania przedmiotów do nadmuchu wentylacyjnego balonu, 

7) czynności mogących prowadzić do uszkodzenia plandeki lub innych elementów 

konstrukcyjnych balonu, w szczególności wchodzenia na plandekę lub liny 

podtrzymujące konstrukcje balonu, 

8) dotykania przewodów i urządzeń elektrycznych znajdujących się w balonie, w 

szczególności służących do oświetlenia balonu, 

9) załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nieprzystosowanych, 

5. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz: 
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1) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu, 

2) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego 

rodzaju środków odurzających, 

3) wprowadzania zwierząt. 

6. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną 

usunięte z terenu szkoły niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę 

postępowania administracyjnego. 

7. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność 

materialna za wyrządzone szkody. Obowiązuje płatność 100% wartości. 

8. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zapoznania z niniejszym 

regulaminem i przestrzegania go. 

9. Każdy, kto zauważył sytuację zagrażającą życiu lub zdrowiu osób przebywających na 

terenie obiektu, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym odpowiednie 

instytucje: 

112  nr alarmowy 

999 Pogotowie Ratunkowe 

998 Straż Pożarna 

997 Policja 

(22)723-41-70 Policja Reguły 

10. Wszelkie decyzje nie ujęte w niniejszym regulaminie podejmuje zarządca. 

11. Zmiany w zasadach mogą być wprowadzone przez zarządcę obiektu. 

12.  Skargi i wnioski należy zgłaszać do zarządcy. 

13. Obiekt jest monitorowany i w razie stwierdzenia uchyleń obsługa może zakazać 

korzystania z boiska pod balonem pneumatycznym.  

         

Dyrektor Szkoły 

        Andrzej Olęcki 


