
Regulamin 
korzystania z boiska wielofunkcyjnego  

przy Zespole Wczesnej Edukacji nr 1w Gdyni 
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy                           

ul. Wiczlińskiej 33 w Gdyni, sankcje za jego nieprzestrzeganie oraz sprawy istotne 
dla bezpiecznego korzystania z boiska. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
a) szkole - rozumie się przez to Zespół Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni                   

ul. Wiczlińska 33,  81-578 Gdynia, 
b) boisku - rozumie się przez to boisko wielofunkcyjne umiejscowione przy 

szkole, 
c) użytkowniku - rozumie się przez to osoby korzystające z boiska. 

3. Boisko jest obiektem ogólnodostępnym, zarządzanym przez szkołę, stanowiącym 
własność Miasta Gdynia. 

4. Boisko jest obiektem przeznaczonym do realizowania zajęć lekcyjnych, 
pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych, środowiskowych, zawodów                         
i rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej.  

5. Boisko czynne jest: 
– w miesiącach letnich od poniedziałku do niedzieli w godzinach  
od 7:00 do 21:00,  
– w miesiącach jesiennych i zimowych od 7.00 do zmroku. 

6. Uczniowie szkoły mają pierwszeństwo do korzystania z boiska od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 z wyjątkiem wakacji. 

7. W przypadku konieczności konserwacji zastrzega się możliwość wyłączenia 
boiska z użytkowania. 

 

II. Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego: 
1. Korzystanie z boiska jest bezpłatne. 
2. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów 

sportowych oraz obuwia sportowego na płaskiej podeszwie. 
3. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi. 
4. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego 

zabrania się:  
a. wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe, 
b. przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych, 
c. zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności, 
d. dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń, 
e. korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych, 
f. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 
g. palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych 

substancji chemicznych, 
h. wprowadzania zwierząt, 
i. wjeżdżania rowerami, motorowerami i motocyklami, 
j. palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków 

odurzających, 
k. wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i 

psychotropowych lub innych podobnie działających substancji, 
l. korzystania z boiska po zmroku. 



5. Na terenie boiska zezwala się na korzystanie jedynie z urządzeń będących jego 
wyposażeniem. 

6. Przed przystąpieniem do korzystania z boiska użytkownik jest zobowiązany do 
sprawdzenia stanu urządzeń, z których zamierza korzystać. 

7. Każdorazowy użytkownik boiska zobowiązany jest do niezwłocznego 
informowania Dyrektora Szkoły o usterkach lub innych zagrożeniach 
zauważonych na boisku. 

 

III. Odpowiedzialność szkoły 
1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. wypadki powstałe na skutek niewłaściwego i niezgodnego z regulaminem 
korzystania z boiska, 

b. za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych na terenie boiska. 
 

IV. Postanowienia końcowe 
1. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność. 
2. Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeń 

sportowych znajdujących się na terenie obiektu odpowiedzialność finansową 
ponosi osoba, która dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich 
– jej prawny opiekun. 

3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania 
regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i BHP a także poleceń wydanych 
przez przedstawiciela Dyrektora Szkoły. 

4. Użytkownicy są zobowiązani do zachowania porządku, czystości i estetyki na 
terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu. 

5. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą 
pociągnięte do odpowiedzialności administracyjnej lub/i karnej. 

6. Wykaz telefonów alarmowych: 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 112 
Pogotowie Ratunkowe - 999 
Straż Pożarna - 998 
Policja - 997 
Straż Miejska - 986 

 
 
Dyrektor Szkoły 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gdynia, 18.05.2020r. 
 
 

Do obowiązującego Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego 

przy ZWE nr 1 w Gdyni, od dnia 18 maja 2020 r. dodane zostają dodatkowe zasady 

bezpieczeństwa, tj.:    

 
a. zachowanie dystansu społecznego,  

b. obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy;    

nie ma obowiązku zakrywania twarzy natomiast przebywając na boisku),   

c. ograniczenie liczba osób przebywających na boisku (maks. 6),  

d. weryfikacja uczestników:  

 –  zgłoszenie do pracownika szkoły osób wchodzących na obiekt (prowadzony 

  jest rejestr wejść),  

– preferowane będą zorganizowane grupy użytkowników, które dokonały 

 wcześniejszej rezerwacji boiska drogą mailową na adres kierownika 

 administracyjnego ZWE nr 1 w Gdyni Pana Zbigniewa Zalewskiego:  

 kierownik@zwe1.edu.gdynia.pl   

e. tylko zdrowe osoby mogą uczestniczyć w zajęciach,  

f. użytkownicy: maks. 6 osób wchodzą na obiekt (boisko) pojedynczo, z 

zachowaniem bezpiecznej odległości, tj. 2 m od siebie,       

g. użytkownik korzystający z obiektu jest zobowiązany do posiadania odpowiednio 

ubioru,       

h. użytkownik stosuję się do zasad higieny zgodnie z zaleceniami GIS (sugeruje się 

dezynfekowanie dłoni przed i po treningu własnymi preparatami/chusteczkami 

higienicznymi),   

i. po zakończeniu gry użytkownicy schodzą z boiska pojedynczo.     

 

mailto:kierownik@zwe1.edu.gdynia.pl

