
 I. Postanowienia ogólne
 1. W³aœcicielem obiektu sportowego jest Gmina Lubiewo, ul. Hallera 9,  89-526 Lubiewo, a jego administratorem jest  Szko³a Podstawowa im. Janusza Korczaka  w  Bys³awiu, ul. Kwiatowa 9, 89-510 Bys³aw.
 2. Regulamin okreœla zasady korzystania z obiektu sportowego: boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹ oraz bie¿ni lekkoatletycznej  przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bys³awiu, sankcje za 

nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz sprawy istotne dla bezpieczeñstwa korzystania z boiska i jego trwa³oœci.
 3. Obiekt sportowy jest wykorzystywany do prowadzenia zajêæ lekcyjnych, pozalekcyjnych szkolnych, miêdzyszkolnych i œrodowiskowych, zawodów, rozgrywek sportowych dla dzieci i m³odzie¿y i spo³ecznoœci
       lokalnej.

 4. Z obiektu sportowego mog¹ korzystaæ dzieci z Przedszkola Samorz¹dowego Gminy Lubiewo  „Borowiacka Têcza”, po wczeœniejszym ustaleniu godzin z zarz¹dc¹. 
 5. Zastrzega siê mo¿liwoœæ wy³¹czenia boiska z u¿ytkowania w przypadku konserwacji.
 6. Obiekt jest monitorowany.
 II. Zasady korzystania z boiska sportowego ze sztuczn¹ nawierzchni¹.
 1. Korzystaj¹cy z obiektu sportowego zobowi¹zani s¹ do u¿ywania w³aœciwego obuwia.
 2. U¿ytkownicy boiska sportowego mog¹ korzystaæ wy³¹cznie z obuwia sportowego przeznaczonego do gry na syntetycznych nawierzchniach pi³karskich. W przypadku obuwia wyposa¿onego w korki, 

dopuszczalne s¹ tylko korki z tworzywa sztucznego. Zabrania siê u¿ywania obuwia z metalowymi korkami. 
 3. U¿ytkownicy bie¿ni lekkoatletycznej wchodz¹ na bie¿niê, tylko w obuwiu lekkoatletycznym sportowym. 
 4. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z obiektu sportowego ze sztuczn¹ nawierzchni¹ zabrania siê:
 a. wspinania siê na ogrodzenia i urz¹dzenia sportowe,
 b. przestawiania bramek,
 c. zaœmiecania terenu,
 d. dewastacji urz¹dzeñ sportowych,
 e. palenia ognisk oraz wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych,
 f. wprowadzania zwierz¹t,
 g. wje¿d¿ania na rolkach, rowerach i innych pojazdach,
 h. palenia papierosów, e- papierosów, spo¿ywania alkoholu i innych œrodków odurzaj¹cych,
 i. u¿ywania gumy do ¿ucia,
 j. u¿ywanie szk³a i/lub napojów na boisku jest zabronione (z wyj¹tkiem butelek plastikowych na wodê),
 k. spo¿ywanie jedzenia lub s³odyczy na boisku. 
 5. Korzystaj¹cy z obiektu sportowego powinien sprawdziæ stan techniczny boiska i urz¹dzeñ, w przypadku zauwa¿enia usterek zobowi¹zany jest zg³osiæ ten fakt administracji szko³y.
 III. Gmina Lubiewo i Szko³a Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bys³awiu nie ponosi odpowiedzialnoœci za:
 1. Wypadki powsta³e w trakcie korzystania z obiektu sportowego podczas samowolnego korzystania z obiektu.
 2. Rzeczy pozostawione na terenie boiska.
 IV. Inne.
 1. Korzystaj¹cy z obiektu zobowi¹zani s¹ do bezwzglêdnego przestrzegania regulaminu, przepisów P.PO¯ i BHP, a tak¿e poleceñ wydanych przez przedstawiciela zarz¹dcy.
 2.  Korzystaj¹cy z obiektu zobowi¹zani do zachowania porz¹dku, czystoœci estetyki na terenie ca³ego obiektu i w jego otoczeniu.
 3. Za zniszczenia wynikaj¹ce z nienale¿ytego u¿ytkowania boiska sportowego ze sztuczn¹ nawierzchni¹ i urz¹dzeñ sportowych znajduj¹cych siê na terenie obiektu odpowiedzialnoœæ finansow¹ ponosi osoba 

która dopuœci³a siê zniszczeñ, a w przypadku osób niepe³noletnich – prawny opiekun.
 4. Osoby naruszaj¹ce zasady bezpieczeñstwa i porz¹dku na boisku bêd¹ poci¹gane do odpowiedzialnoœci karno-administracyjnej.
 5. Pierwszeñstwo korzystania z obiektu sportowego przys³uguje mieszkañcom gminy Lubiewo. 
 6. Poza planowanymi zajêciami szkolnymi u¿ytkownicy korzystaj¹ z obiektu na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
 7. Wynajem obiektu sportowego,  nastêpuje poprzez wype³nienie za³¹cznika Nr 1 do regulaminu, dokument jest wa¿ny przez rok kalendarzowy. 
 8. W celu rezerwacji obiektów na nowy rok kalendarzowy, osoba lub organizacja  zobowi¹zana jest wype³niæ za³¹cznik 1 i przekazaæ opiekunowi obiektu. 
 9. W dni powszednie obiekt sportowy w Bys³awiu mo¿na wynaj¹æ od godz. 15:00 do 22:00, sobotê i w niedzielê od godz. 7:00 do 22:00.
 10. Wykaz telefonów alarmowych i kontaktowych.

Regulamin 
korzystania z obiektu sportowego:

boiska sportowego ze sztuczn¹ nawierzchni¹ 
oraz bie¿ni lekkoatletycznej

przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Bys³awiu.

Numer alarmowy 112

Stra¿ Po¿arna 998

Policja 997

Pogotowie Ratunkowe 999

Szko³a Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bys³awiu tel.: 523349909, 512864161
Gmina Lubiewo tel.: tel. 52 3349310, 509 600 023


