
Załącznik  
do Zarządzenia Nr 19/2014/2015 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie 
z dnia 7. stycznia 2015 r. 

 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK I TERENÓW REKREACYJNYCH 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA 

W KRAKOWIE 
 

 
1. Administratorem boisk i terenów rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. św. 

Wojciecha w Krakowie jest dyrektor Szkoły. 
2. Przez  sformułowanie „boiska i tereny rekreacyjne” rozumie się: boisko ze sztuczną 

trawą, boisko z nawierzchnią poliuretanową (wraz z piłkochwytami), bieżnię, place 
zabaw, skatepark, stoły do ping-ponga oraz zieleń w obrębie ogrodzenia budynku 
Szkoły. 

3. Boiska i tereny rekreacyjne są miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z 
wychowania fizycznego, zajęć ruchowych z Uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 
św. Wojciecha w Krakowie oraz służą rekreacji Mieszkańców osiedla. 

4. Boiska i tereny rekreacyjne w pierwszej kolejności wykorzystywane są na zajęcia z 
Uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie, natomiast 
Mieszkańcy osiedla mogą korzystać z boisk i terenów rekreacyjnych jedynie w czasie 
niewykorzystywania ich przez Szkołę. 

5. Mieszkańcy osiedla korzystają z boisk i terenów rekreacyjnych wyłącznie na własną 
odpowiedzialność. 

6. Dzieci i młodzież, która nie ukończyła 18 lat, może korzystać z boisk i terenów 
rekreacyjnych jedynie pod opieką dorosłych. 

7. Za zdarzenia, które zaistnieją na boiskach i terenach rekreacyjnych w czasie 
niewykorzystywania ich na zajęcia z Uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. 
Wojciecha, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Za szkody materialne powstałe na boiskach i terenach rekreacyjnych na skutek 
wandalizmu lub w wyniku nieprawidłowego korzystania, odpowiadają korzystający, a 
w przypadku niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie. 

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, użytkownikom boisk i terenów rekreacyjnych 
zabrania się: 

1) palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz innych używek, a także 
przebywania na terenie osób znajdujących się pod ich wpływem,  

2) używania obraźliwego i wulgarnego słownictwa, 
3) użytkowania boisk oraz urządzeń służących rekreacji niezgodnie z ich 

przeznaczeniem lub w sposób niebezpieczny dla siebie i innych użytkowników, 
4) wspinania się min. po konstrukcjach koszowych, dachach, bramkach i 

piłkochwytach, 
5) wprowadzania psów i innych zwierząt, 
6) wzniecania ognia, rozpalania grilla i używania materiałów niebezpiecznych, 
7) niszczenia urządzeń, elewacji budynku Szkoły, zieleni oraz zaśmiecania terenu, 
8) wstępu i przebywania na boiskach i terenie rekreacyjnym po zmroku, 
9) zakłócania porządku publicznego oraz ogólnie obowiązującej ciszy nocnej. 

10. Administrator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu lub jego części 
z użytkowania z uwagi na przeprowadzane prace konserwatorskie lub organizowane 
imprezy.  



11. Osoby korzystające z boisk i terenów rekreacyjnych zobowiązane są do zapoznania się 
z Regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad. 

12. Każda osoba, która zauważy na boiskach i terenach rekreacyjnych zdarzenia niezgodne 
z prawem, proszona jest o natychmiastowe powiadomienie odpowiednich służb. 

 
 
Telefony alarmowe: 
Straż Miejska – 986 
Policja - 997 
Straż Pożarna – 998 
Pogotowie ratunkowe – 999 
Telefon alarmowy – 112 
 


