
 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH  

DLA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH  

PROWADZONYCH   PRZEZ NAUCZYCIELI ZSO NR7 

 

1.  Przez zapis w regulaminie obiekt sportowy należy rozumieć wszystkie tereny, boiska                                     

i pomieszczenia administrowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku, 

służące realizacji celów sportowych i rekreacyjnych. 

2.  Osoby użytkujące obiekt sportowy zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania          

regulaminu korzystania z obiektu. 

3.  Do samodzielnego prowadzenia zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych na                

terenie obiektów sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku 

upoważnieni są  nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku . 

4. Obiekty sportowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku mogą być 

użytkowane  jedynie w dniach i godzinach ustalonych  w harmonogramie zatwierdzonym  

przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7. 

 

5.  Wejście na teren szkoły może nastąpić nie wcześniej niż na 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. Opuszczenie terenu szkoły nie później niż 15 minut   po zakończeniu zajęć. 

 

6.  Wejście na obiekt sportowy oraz jego opuszczenie odbywa się w sposób zorganizowany,    

tzn. cała zainteresowana grupa wchodzi i opuszcza obiekt jednocześnie pod nadzorem 

opiekuna (nauczyciela), który pobiera klucze do szatni i miejsc ćwiczeń zgodnie 

z ustalonym harmonogramem.  

 

7. Przebywanie na obiektach sportowych zespołów ćwiczących dozwolone jest tylko  

w obecności nauczyciela. 

 

8. Każda grupa korzystająca z obiektu sportowego oraz szatni, natrysków i toalet 

zobowiązana jest do przestrzegania ładu i porządku w trakcie i po zakończonych 

zajęciach. 

 

   9. Osoba użytkująca obiekt odpowiedzialna jest za sprzęt i urządzenia znajdujące się                               

na terenie obiektu i ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone obiekty. Wszelkie 

szkody wynikłe z użytkowania sali, natrysków, toalet, korytarzy użytkownik zobowiązany 

jest naprawić lub pokryć koszt ich usunięcia. 

 

10.Osoby korzystające z sali gimnastycznej powinni mieć miękkie obuwie sportowe  

     o podeszwie kauczukowej białej. 

 



11.Przed wejściem i wyjściem, z obiektu sportowego, grupy trener sprawdza stan sprzętu       

pozostawionego na obiekcie. O wszelkich usterkach i zniszczeniach obiektu sportowego  

powiadamia niezwłocznie przedstawiciela ZSO nr 7 w Gdańsku. 

 

12. Zakazuje się na terenie szkoły (obiektów sportowych): 

a.   przebywania osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu  

     lub po użyciu wszelkiego rodzaju środków odurzających, 

b.  wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone do korzystania, 

c.  palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych zabronionych  

     prawem  środków, 

d.  zakaz wprowadzania zwierząt i wnoszenia przedmiotów zagrażających         

bezpieczeństwu. 

 

13.Wszelkie kwestie nie zawarte w regulaminie rozstrzyga dyrektor Zespołu Szkół              

Ogólnokształcących nr 7.  

 

            14. Regulamin obowiązuje od 02.01.2012 r. 

 

 

 

Data zatwierdzenia: 

Gdańsk, 02.01.2012 r.                                                           …………………………….…… 

         podpis dyrektora 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem:                        ………………………………… 

                                                                                                              imię i nazwisko 

 


