
Regulamin korzystania z boisk wielofunkcyjnych  
znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej nr 123 im. Gen. Józefa Bema w Krakowie 

 
1. Boiska ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie zarządzane są 

przez Dyrektora Szkoły. 
2. Boiska są dostępne w godzinach od 08.00 do 17.00 wyłącznie do realizacji zajęd lekcyjnych i pozalekcyjnych dla 

uczniów SP 123 pod kierunkiem nauczyciela. 
3. Korzystanie z boisk w godzinach pracy szkoły, poza w/w godzinami, odbywa się na własną odpowiedzialnośd. 

Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeostwo i zdrowie osób korzystających, a także nie 
ubezpiecza ich. 

4. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego  
o płaskiej podeszwie. 

5. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywad na boisku  wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. 
6. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi. 
7. Na terenie boiska obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, motorowerach, hulajnogach, rolkach, 

deskorolkach, motocyklach i innym sprzęcie. 
8. Na terenie boisk obowiązuje zakaz: 

 palenia tytoniu, 

 spożywania napojów alkoholowych, 

 przyjmowania środków odurzających, 

 przebywania na min osób nietrzeźwych, 

 wprowadzania psów, 

 korzystania z boisk w godzinach nocnych lub poza godzinami pracy szkoły, 

 zachowao stwarzających zagrożenie dla innych uczestników, 

 wchodzenia na ogrodzenie szkoły i urządzenia sportowe, 

 zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

 wchodzenia i wychodzenia z boisk inną drogą niż przez bramę wejściową, 

 używania otwartego ognia, 

 wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych, 

 zaśmiecania terenu boisk, wnoszenia opakowao szklanych i metalowych, 

 niszczenie urządzeo i sprzętu boisk, 

 wprowadzania psów. 
9. Wszystkich użytkowników boisk obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, 

czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu. 
10. Korzystający z boisk jest zobowiązany sprawdzid stan techniczny boisk i urządzeo z których będzie korzystał.  

W przypadku zauważenia usterek każdy użytkownik zobowiązany jest zgłosid ten fakt Dyrektorowi Szkoły lub do 
sekretariatu szkoły. 

11. Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeo sportowych znajdujących się na terenie 
obiektu odpowiedzialnośd finansową (w pełnej wysokości) ponosi osoba, która dopuściła się zniszczeo,  
a w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny.  

12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boisk. 
13. Zarządzający boiskami nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. 
14. Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania zaleceo zawartych w niniejszym 

regulaminie. 
15. Osoby przebywające na terenie SP 123 i korzystające z boisk w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na 

żądanie pracownika obsługi szkoły zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działao niezgodnych  
z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia szkoły. 

16. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno - 
administracyjnego z art. 51 § 1 i 2 Kw, art. 54 Kw, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego 
z art. 193 Kk. 

17. W celu zapewnienia bezpieczeostwa, wszelkie zauważone akty wandalizmu lub pozostałe niebezpieczne zdarzenia, 
prosimy niezwłocznie zgłaszad pracownikom Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie (sekretariat SP123 tel. 12 
6580608) lub bezpośrednio na poniższe nr alarmowe. Teren boiska jest monitorowany.  

18. Numer alarmowy 112, 997 (Policja), 998 (Straż pożarna), 999 (Pogotowie ratunkowe). 
19. Regulamin obowiązuje od dnia 07.09.2020r. 
 

 
 Kraków, 07.09.2020r.   


