
Regulamin korzystania z boiska i terenów zielonych w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej w Chwaszczynie

1. Boisko jest własnością Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej                  w
Chwaszczynie administrowaną przez dyrektora szkoły. 
2. Boisko szkolne przeznaczone jest do przeprowadzania zajęć lekcyjnych                                z
wychowania fizycznego, do zawodów sportowych oraz pozalekcyjnych zajęć rekreacyjnych.
3.  Korzystający  z  boiska  mają  obowiązek  zachowywać  się  kulturalnie,  nie  stwarzając  zagrożenia
zdrowia i życia dla siebie i pozostałych osób znajdujących się na boisku.
4. Tereny zielone w części frontalnej posesji mają charakter ozdobny i nie wolno na nich przebywać.
5.  Na  całym  terenie  przyszkolnym  należy  zachować  czystość  i  porządek  –  wszystkie  śmieci,
opakowania, odpadki należy wrzucać do pojemników na śmieci.
6.  O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w zakresie  porządku                        i
bezpieczeństwa na boisku i terenach zielonych należy bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.
7. Osoby prywatne, uczniowie innych szkół korzystający z boisk, bieżni, urządzeń oraz przebywający
na terenie szkoły zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz zapobiegania dewastacji ZABRANIA SIĘ: 
a) Użytkowania boiska oraz terenów zielonych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
b) Używania butów typu: kolce, korki, itp. w czasie korzystania z bieżni tartanowej.
c) Wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami po terenie szkoły. 
d) Wprowadzania psów i innych zwierząt.
e) Niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska i terenów zielonych.
f) Wchodzenia na ogrodzenie szkoły, dachy i urządzenia  sportowe.
g) Palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek.
h)  Zaśmiecania boiska i terenów zielonych. 
i) Przeszkadzania zorganizowanym grupom. 
j)  Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.
k) Przebywania na terenie boiska i wstępu na teren szkoły po godzinie 22.00. 
9. Dyrektor oraz pracownik obsługi szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
terenie boiska. 
10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania               z całego
obiektu szkoły. 
 Osoby  przebywające  na  terenie  Zespołu  Publicznego  Gimnazjum  i  Szkoły  Podstawowej  w
Chwaszczynie i korzystające z boiska w sposób niezgodny                    z niniejszym Regulaminem na
żądanie pracownika obsługi szkoły zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania tych działań i
bezzwłocznego opuszczenia terenu szkoły. 
Niezastosowanie  się  do  niniejszegoRregulaminu  rozpatrywane  będzie  w  drodze  postępowania
karnoadministracyjnego (z art. 51 §§ 1 i 2 Kw, art. 54 Kw),                   a w szczególnych przypadkach
w drodze postępowania karnego (z art. 193 Kk). 
 


