
Regulamin dla korzystaj ących  
z boiska szkolnego i placu zabaw  

w okresie wakacji letnich i poza godzinami zaj ęć 
organizowanymi przez szkoł ę 

 
1. Korzystanie z boiska szkolnego i placu zabaw przy szkole w przypadku osób 

niepełnoletnich, m.in. zgodnie z §34b statutu szkoły podstawowej i gimnazjum w 
Księżomierzu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych 
sprawujących opiekę prawną nad dziećmi korzystającymi z boiska szkolnego i 
placu zabaw. W przypadku osób pełnoletnich korzystanie w/w miejsc odbywa się 
na wyłączą odpowiedzialność osoby korzystającej. 

2. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialność za osoby korzystające z boiska 
szkolnego i placu zabaw.   

3. Korzystający z placu zbaw i boiska szkolnego ponoszą pełną odpowiedzialność za 
wyrządzone szkody.  

4. Boisko i plac zabaw mogą być wykorzystywane jedynie do celów do jakich 
zostały przeznaczone. 

5. W trakcie korzystania z placu zabaw i boiska szkolnego, zabrania się: 
a) wprowadzania psów i innych zwierząt, 
b) przechodzenia przez ogrodzenie szkoły, 
c) niszczenia majątku szkoły, 
d) wspinania się po bramkach i ogrodzeniach, 
e) niszczenia zieleni i ławek, 
f) jazdy po terenie szkoły pojazdami mechanicznymi, 
g) używania wulgarnego słownictwa, 
h) palenia wyrobów tytoniowych, 
i) spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, 
j)  przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych 
środków odurzających, 

k) zaśmiecania terenu, 
l) wkraczania do oznaczonych miejsc dla których określony został zakaz 

wstępu. 
6. Osoby korzystające z placu zabaw korzystają z wejścia od strony ulicy 

Kościelnej, prowadzącego bezpośrednio na plac zabaw. 
7. Osoby korzystające z boiska szkolnego korzystają z furtki przy bramie 

wjazdowej do szkoły i poprzez parking kierują się bezpośrednio na boisko 
szkolne.  

8. Zabrania się przemieszczania się po terenie posesji szkoły, poza wyznaczonym w 
pkt.7. dojściem do boiska szkolnego. 

9. Z placu zabaw i boiska szkolnego można korzystać w godzinach od 8.00 do 21.00. 
10. Osoby korzystające z placu zabaw i boiska szkolnego zobowiązane są do 

zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu. 
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