REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA BUKOWIŃSKIEGO W LUBICZU DOLNYM
obowiązujący w okresie epidemii od 1 lipca 2020 r. do odwołania.
1. Regulamin określa zasady korzystania z boisk wielofunkcyjnych.
2. Zarządcą jest Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego
w Lubiczu Dolnym.
3. Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu jest instruktor sportu.
4. Instruktor sportu czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu,
zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania
użytkownikom odpowiednich poleceń.
5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo
podporządkować się przepisom regulaminu oraz poleceniom instruktora sportu.
6. Obiekt jest ogólnodostępny i korzystanie z niego jest bezpłatne.
7. Zorganizowane grupy nie mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
8. Boisku będzie czynne od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r.
9. Obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem tj:
od poniedziałku do piątku 15:00 - 20:00
sobota 10:00 – 18:00
niedziela 14:00 – 20:00
10. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
11. Jednocześnie na boisku może przebywać 16 osób + 2 instruktorów.
12. Każdy wchodzący i wychodzący ma obowiązek dezynfekcji rąk.
13. Prowadzony jest ,,Rejestr użytkowników”.
14. Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
15. Istnieje możliwość rezerwacji boiska po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem
sportu, terminu, godzin, liczby osób chętnych do korzystania z obiektu.
16. Na terenie obiektu nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego
(poza WC).
17. Podstawowym warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego
stroju i obuwia.

18. Korzystający z boiska używają wyłącznie własnego sprzętu sportowego, który mają
obowiązek zdezynfekować przed wejściem na teren obiektu.
19. Wszystkich uczestników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości
i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
20. Dezynfekcja urządzeń obowiązuje po każdym użyciu i każdej grupie.
21. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk
decyduje instruktor sportu.
NA TERENIE OBIEKTU OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ!!!
1. Używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach.
2. Wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np.
rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
3. Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska.
4. Wchodzenia na urządzenia sportowe i ogrodzenie.
5. Palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, wnoszenia jedzenia, materiałów
i przedmiotów niebezpiecznych (butelek, puszek).
6. Przeszkadzania w zajęciach lub grze.
7. Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.
9. Wprowadzania zwierząt.
10. Korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.

Dyrektor Szkoły
Wioletta Pawłowska

Telefony alarmowe:
999 – pogotowie ratunkowe
997 – policja
800 190 590 – infolinia NFZ
56 62 233 12 – Powiatowa stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Toruniu
56 62 250 29

