
 
Załącznik nr 1 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZ Y SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W  GOSTYCZYNIE  
1. Boisko sportowe jest obiektem wykorzystywanym na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, zawody sportowe  i zawody 
środowiskowe organizowane przez Szkołę Podstawową w Gostyczynie.  
2. Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego jest bezpłatne .  
3. Istnieje możliwości korzystania z obiektu sportowego jako boiska ogólnodostępnego przez innych użytkowników wg 
ustalonego harmonogramu.  
4. Harmonogram korzystania z boiska:  
a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów:  
poniedziałek – piątek 8.00-15.00  
 
b) boisko dostępne dla wszystkich chętnych:  
w okresie zimowym (01 X- 30 IV):  
poniedziałek – piątek 16.00-18.00  
sobota – niedziela 13.00-18.00  
w okresie letnim (01 V – 30 IX):  
poniedziałek – piątek 16.00-20.00  
sobota – niedziela 13.00-20.00  
 
Jednorazowo można wynająć boisko na 8 zajęć w miesiącu  (2 razy w tygodniu)( maks. po 2 godz.)  
na kolejne 3 miesiące. 
5. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt 4 „b” koordynuje osoba pełniąca dyżur na boisku.  
6. Pierwszeństwo do korzystania z boiska mają mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w tym zorganizowane grupy pod 
opieką nauczyciela lub trenera.  
7. Osoby małoletnie korzystają z boiska tylko pod opieką osoby dorosłej. 
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom podczas korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:  
a) używania butów piłkarskich z korkami oraz kolcami,  
b) wprowadzania i użytkowania innego sprzętu niż zgodny z przeznaczeniem boiska (np. rower, motor, deskorolka, rolki, itp.),  
c) niszczenia boiska i urządzeń sportowych,  
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,  
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzających,  
f) zaśmiecania,  
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,  
h) korzystania z boiska w godzinach nocnych,  
i) wprowadzania zwierząt,  
j) korzystania z boiska bez zgody pełniącego dyżur  pracownika.  
9.Warunkiem wynajęcia boiska jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz umowy nieodpłatnego użyczenia boiska (dotyczy grup 
poza zajęciami szkolnymi). 
10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki  powstałe w trakcie korzystania z obiektu, które wynikły z niestosowania się 
do regulaminu oraz za pozostawione rzeczy osobiste (dotyczy osób korzystających z boiska poza planowanymi zajęciami).  
11. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia boiska, bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.  
12. Kary za zniszczenia naliczane będą proporcjonalnie do wielkości zniszczeń i wartości zniszczonego mienia.  
13. Boisko, jak  i cały teren szkoły są pod stałym, 24-godzinnym nadzorem kamer (monitoring), a zapis obrazu z monitoringu 
może stanowić dowód w sprawie o zniszczenia.  
14. Szkoła zastrzega sobie możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności  konserwacji oraz złych 
warunków pogodowych (opady deszczu, śniegu, szadź). 
15. Nadzór nad obiektem oraz kontrolę realizacji zapisów Regulaminu sprawować będzie gospodarz obiektu – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Gostyczynie oraz osoba przez  niego upoważniona.  
 
 
Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego z 
art. 51 §1 i 2 Kw, art. 54 Kw  a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego z art. 193 KK. 
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Załącznik  

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 

 KORZYSTAJĄCYCH Z BOISKA, PLACU ZABAW 
przy Szkole Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie 

Gostyczyna 48, 63-460 Nowe Skalmierzyce 

 

1. Dane osoby odpowiedzialnej: 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………..……………………………………… 

Miejsce zamieszkania …………………………………………………..…………………………………………. 

………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

Nr dowodu osobistego / ………………………………………………… wydany przez ……………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..……….... 

Tel. kontaktowy ……………………………………………………………………..……………………………….. 

 

2. Dane uczestników: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………..………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

Rodzaj zajęć ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Termin korzystania (dzień, godzina)……………………………………………………………..………... 

……………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 

4. Oświadczenie osoby odpowiedzialnej: 

 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem  korzystania z boiska wielofunkcyjnego/ placu 

zabaw przy Szkole Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie           

i zobowiązuję się do jego  przestrzegania.  

 Jednocześnie oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników 

oraz mienie udostępnionego obiektu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zobowiązuję się do 

poinformowania o niniejszym fakcie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie tel. 62 762 30 03. 

 

 

………………………………………………………… 

(data, podpis osoby odpowiedzialnej) 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

UMOWA  NIEODPŁATNEGO  U ŻYCZENIA 

 

Zawarta w dniu …………………………….. w ………………………………………………...…, pomiędzy: 
                                     (data)                                          (miejscowość) 
Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gostyczynie zwanym dalej UŻYCZAJĄCYM , z jednej strony,  
a 
 
......................................................................... ur. ........................................ w ……………………………………… 
                     (imię i nazwisko)                                                          (data urodzenia)                         (miejsce urodzenia)        
                                                    
 zam. w  ...................................................................., ulica ………………………....... nr domu  …………………… 
                                         (miejscowość)                  
 
 nr PESEL ....................................), legitymującym się dowodem osobistym o serii .................. nr ..............................,  
zwanym dalej BIORĄCYM DO UŻYWANIA , z drugiej strony, o następującej treści: 
 

§ 1 

Użyczający użycza i daje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania boisko wielofunkcyjne/plac zabaw 

§ 2 

Biorący do używania oświadcza, że użyczenie to przyjmuje. 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na okres ............................................................................................. (czas określony/czas nieokreślony) 

§ 4 

Biorący do używania potwierdza, że przedmiot umowy określony w ust. § 1 umowy jest zdatny do użytku i że nie ma ona z tego 
tytułu żadnych zastrzeżeń. 

§ 5 

Oddanie przedmiotu umowy innej osobie do używania jest zabronione. 

§ 6 

Warunkiem korzystania z boiska wielofunkcyjnego/placu zabaw jest zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu stanowiącego 
załącznik nr 1 do umowy. Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się z regulaminem. 

§ 6 

Biorący do używania zobowiązany jest pozostawić boisko wielofunkcyjne/plac zabaw  po okresie użyczenia w stanie 
niepogorszonym. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

                   ...........................................                           ….............................................. 
UŻYCZAJĄCY                                BIORĄCY DO UŻYWANIA 


