
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO 
W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH  

W TORUNIU UL. OSIKOWA 15 
 

1. Boisko szkolne stanowi teren wyposażony w odpowiednie urządzenia sportowe, 
na którym młodzież może uprawiać różnego rodzaju formy aktywności 
sportowej. 

2. Przed rozpoczęciem każdych zajęć prowadzący zobowiązany jest do sprawdzenia 
stanu technicznego urządzeń będących na wyposażeniu boiska oraz czy na 
terenie boiska nie znajdują się przedmioty zagrażające bezpieczeństwu uczniów 
(np. rozbite szkło). 

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń technicznych znajdujących się na boisku, 
zobowiązuje się  prowadzącego do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym 
fakcie dyrektora szkoły. 

4. Z boiska szkolnego mogą korzystać: 
a. uczniowie w czasie zajęć wychowania fizycznego pod opieką nauczyciela, 
b. młodzież w czasie dodatkowych zajęć sportowych pod opieką instruktora 

(SKS, Otwarte Obiekty Sportowe), 
c. grupy zorganizowane wynajmujące obiekt za zgodą dyrektora szkoły, 
d. inne osoby po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. 

5. Na teren obiektu sportowego można wchodzić tylko w odpowiednim stroju 
i obuwiu sportowym. 

6. Maksymalna liczebność grup korzystających jednocześnie z boiska nie może być 
większa niż: 
a. 22 osoby na boisku do piłki nożnej 
b. 10 osób na boisku do koszykówki 
c. 24 osoby na 2 boiskach do piłki siatkowej 

7. Zabrania się: 
a. użytkowania boiska szkolnego oraz urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem 

lub w sposób niebezpieczny dla siebie i innych użytkowników, 
b. organizowania spotkań towarzyskich na terenie boiska lub terenie 

przyszkolnym bez uzgodnienia z dyrekcją szkoły, 
c. wnoszenia na teren boiska oraz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, 

używania wulgaryzmów oraz korzystania z obiektu sportowego w stanie 
nietrzeźwym, 

d. wchodzenia na teren poprzez istniejące ogrodzenie (łamanie powyższej 
zasady może być odczytane jako próba włamania  i dewastacji mienia), 

e. używania butów typu: kolce, korki, 
f. wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, wózkami 

dziecięcymi po płycie boiska i bieżni, 
g. wprowadzania psów, 
h. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
i. zaśmiecania boiska, 
j. przeszkadzania zorganizowanym grupom w zajęciach, 



k. wstępu na teren szkoły i przebywania na boisku poza wyznaczonymi 
godzinami. 

8. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym 
regulaminem i przestrzegania ustanowionych zasad. 

9. Osoby, które nie przestrzegają regulaminu korzystania z boiska szkolnego, 
zostaną pociągnięte do odpowiedzialności administracyjnej. 

10. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania 
powyższego regulaminu, dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności. 

11. Dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 
boiska. 

 
 
TELEFONY ALARMOWE: 
999 –  POGOTOWIE RATUNKOWE 
998 – STRAŻ POŻARNA 
997 – POLICJA 
112 – TELEFON ALARMOWY 


