
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA NA TERENIE SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 137 im. prof. Wiktora Zina z oddziałami przedszkolnymi w 

Krakowie 

1. Administratorem boiska i terenów rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 137 z 

oddziałami przedszkolnymi w Krakowie jest dyrektor szkoły. 

2. Boisko i tereny rekreacyjne są miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z 

wychowania fizycznego oraz zajęć ruchowych z dziećmi i młodzieżą SP nr 137 z oddziałami 

przedszkolnymi w Krakowie. 

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które zaistnieją na boisku i 

terenach rekreacyjnych w czasie innym niż zajęcia dydaktyczne z uczniami i inne zajęcia 

organizowane przez szkołę. 

4. Za szkody materialne powstałe na boisku szkolnym i terenach rekreacyjnych na skutek 

wandalizmu lub w wyniku nieprawidłowego korzystania, odpowiadają korzystający, a w 

przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice. 

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boiska i terenów rekreacyjnych zabrania 

się: 

 Palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz innych używek, a także przebywania na 

terenie osób znajdujących się pod wpływem alkoholu; 

 Używanie obraźliwego, wulgarnego słownictwa; 

 Użytkowania boiska oraz urządzeń służących rekreacji niezgodnie z ich 

przeznaczeniem lub w sposób niebezpieczny dla siebie bądź innych użytkowników; 

 Wspinania się po konstrukcjach koszowych, bramkach; 

 Wprowadzania psów i innych zwierząt; 

 Wzniecania ognia, rozpalania grilla, użytkowania materiałów niebezpiecznych; 

 Niszczenia urządzeń, zieleni oraz zaśmiecania terenu; 

 Wstępu i przebywaniu na boisku po zmroku; 

 Jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze i deskorolce poza wyznaczonymi do tego 

administratora miejscami. 

6. Osoby korzystające z boiska i terenów rekreacyjnych są zobowiązane do zapoznania się z 

Regulaminem i przestrzeganiem ustalonych zasad. 

7. teren szkoły objęty jest całodobowym monitoringiem wizyjnym. Administratorem jest 

dyrektor szkoły. 

8. Każda osoba, która zauważy na boisku lub terenach rekreacyjnych zdarzenia niezgodne z 

prawem, proszona jest o natychmiastowe powiadomienie odpowiednich służb. 

Telefon alarmowy – 112 

Straż miejska – 986 

Policja – 997 

Straż pożarna – 998 

Pogotowie ratunkowe - 999 


