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Udostępnienie od 18 maja 2020 r.  boiska szkolnego w dni robocze  

w godz. 17:00-19:00. 

Pracownicy obsługi, zgodnie z planem dyżurów będą dokonywali: 

- wpuszczania osób na boisko, 

- prowadzenia rejestru wejść, 

- udostępniania płynu do dezynfekcji rąk, 

- okresowej dezynfekcji urządzeń. 

Pracownicy Ci nie będą odpowiadali za bezpieczeństwo osób korzystających 

z boiska, nie mają w tym zakresie odpowiednich kwalifikacji.  

Osoby korzystają z boiska na własną odpowiedzialność. 

 

Regulamin boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 225 w Warszawie  

w okresie obowiązywania obostrzeń w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:  

1. Boisko sportowe jest przeznaczone do sportowych zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjnym. 

2. Z boiska nie można korzystać w niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników tzn. 

opadów, silnego wiatru i burzy. Z boiska nie można korzystać przy 

mokrej nawierzchni. 

3. Z boiska i urządzeń znajdujących się na boisku należy korzystać tak, 

aby zachować pełne bezpieczeństwo własne i innych uczestników 

zajęć oraz aby nie niszczyć boiska i znajdujących się na boisku 

urządzeń. 

4. Pracownik obsługi szkoły ma prawo wyproszenia z boiska osób 

łamiących regulamin. 

5. W przypadku dewastacji lub zakłócania porządku pracownik obsługi 

ma prawo wezwać patrol interwencyjny agencji ochrony, policję lub 

straż miejską. 

6. Boisko jest czynne w godzinach od 17:00 do 19:00 

7. Z boiska jednocześnie może korzystać maksymalnie 6 osób. 

8. Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia mogą korzystać z boiska 

wyłącznie pod opieką osób, które ukończyły 18 lat. 

9. Osoby prywatne korzystające z boiska zobowiązane są do:  

o - zapoznania się z regulaminem korzystania z boiska oraz 

klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych,  

o - dezynfekcji rąk przed wejściem na boisko i przy opuszczaniu 

boiska, 

o - podanie swoich danych (imię i nazwisko, wiek ) dyżurującemu 

pracownikowi szkoły celem wpisu do ewidencji osób 



korzystających z boiska, 

o - okazania dokumentu tożsamości pracownikowi szkoły w celu 

potwierdzenia danych osobowych, 

o - na żądanie pracownika obsługi o każdej pełnej godzinie 

opuścić boisko, aby umożliwić dokonanie dezynfekcji urządzeń, 

o - niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi obsługi szkoły 

uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach  

o - zgłoszenia pracownikowi obsługi zakończenia korzystania  

z boiska. 

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe po 

zajęciach szkolnych oraz w wyniku niedostosowania się do przepisów 

porządkowych. 

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na 

boisku. 

12. Za wszelkie zniszczenia urządzeń znajdujących się na terenie boiska  

i placu szkolnego odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła 

szkodę. 

                           Na terenie boiska zabrania się: 

 - używania obuwia typu kolce, korki, 

 - wprowadzania i jazdy motorowerami, rowerami, wózkami 

dziecięcymi, itp. po płycie boiska, 

 - wprowadzania psów, 

 - niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

 - wchodzenia na ogrodzenie boiska i urządzenia sportowe, 

 - palenia tytoniu i spożywania alkoholu, 

 - przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

 - zaśmiecania, zakłócania porządku, używania słów wulgarnych 

 - przeszkadzania innym osobom korzystającym z boiska. 

Szkoła prowadzi Rejestr osób korzystających z boiska szkolnego Szkoły 

Podstawowej nr 225 w Warszawie w okresie obowiązywania obostrzeń w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

uwzględniający datę i godzinę korzystania, nazwisko i imię osoby 

korzystającej.  

 


