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Poz. 2492
UCHWAŁA NR XXXIV/254/2017
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów oświatowych w Zespole Edukacyjnym
w Brójcach
Na podstawie art. art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z boisk i terenów rekreacyjnych przy Zespole Edukacyjnym
w Brójcach w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Marciniak
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/254/2017
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 23 listopada 2017 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK I TERENÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH
PRZY ZESPOLE EDUKACYJNYM W BRÓJCACH
Wszyscy korzystający z boiska i terenów rekreacyjno-sportowych zobowiązani są do zapoznania się
z poniższym regulaminem.
1. Boiska szkolne i znajdujące się na nich urządzenia sportowe są przeznaczone do prowadzenia lekcji
wychowania fizycznego, różnych form zajęć pozalekcyjnych, rozgrywania zawodów sportowych oraz innych
imprez przewidzianych w planie pracy szkoły.
2. Korzystanie z boisk szkolnych i urządzeń sportowych podczas lekcji wychowania fizycznego lub zajęć
pozalekcyjnych powinno odbywać się pod nadzorem nauczycieli lub innych osób uprawnionych do
prowadzenia zajęć, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących.
3. Nad prawidłowym wykorzystaniem urządzeń sportowych i płyt boisk czuwa nauczyciel prowadzący
zajęcia (pracownik obsługi szkoły), którzy są osobami upoważnionymi do wydawania poleceń użytkownikom
obiektu sportowego.
4. Obiekt przeznaczony jest do realizacji zajęć programowych uczniów Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.
5. W dni powszednie w godz. od 15.00 do 20.00 oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych do godz. 20.00
z obiektu mogą korzystać uczniowie członkowie klubów sportowych oraz inne osoby a w okresie jesiennozimowym korzystać z obiektów można do godziny 18.00.
6. Pierwszeństwo w korzystaniu z boisk szkolnych i innych urządzeń sportowych ma młodzież szkolna
uczestnicząca w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w ramach szkolnych kół sportowych.
7.W godzinach trwania zajęć lekcyjnych na boisku szkolnym mogą przebywać tylko uczniowie odbywający
zajęcia wychowania fizycznego pod opieką nauczyciela. Z boisk mogą również korzystać uczniowie
przebywający w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela świetlicy.
8. Korzystając z placu zabaw i siłowni zewnętrznej, użytkownicy mają obowiązek przestrzegać
regulaminów tych obiektów.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska i terenów rekreacyjnosportowych zgodnie z jego przeznaczeniem
ZABRANIA SIĘ:
- wprowadzania i jazdy samochodami, motorowerami i rowerami;
- jazdy i ćwiczeń akrobatycznych z użyciem rowerów;
- wprowadzania psów;
- niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
- wchodzenia na ogrodzenie boiska i urządzenia sportowe;
- palenia tytoniu i spożywania alkoholu;
- zaśmiecania;
- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
- przebywania na terenie Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w miejscach innych niż boiska, plac zabaw,
siłownia zewnętrzna;
- przebywania na terenie boiska i wstępu na teren szkoły po godzinie 20 00, a w okresie jesienno –zimowym
po godzinie 18;
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10. Dyrektor oraz pracownicy obsługi szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
terenie boiska. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu bez
dozoru nauczyciela.
11. Osoby przebywające na terenie i korzystające z boiska w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem
na żądanie pracownika obsługi szkoły zobowiązane są do natychmiastowego opuszczenia terenu szkolnego.
12. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karnoadministracyjnego, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego.

