
Regulamin korzystania z boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Zygmunta 

Jakubowskiego w Płocku w czasie pandemii COVID-19 

1. Administratorem boiska jest Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku. 

2. Boisko wielofunkcyjne będzie udostępniane od dnia 27.05.2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 

14.00 – 18.00. 

3. Z każdego boiska korzystać mogą: 

 Grupy do maksymalnie 14 osób i 2 trenerów; 

 Dzieci do lat 13 mogą korzystać z boiska tylko pod opieką osoby dorosłej, która wliczana jest do grupy 14 osób; 

 do grupy 14 osób nie wlicza się pracowników Szkoły. 

4. Wskazane jest telefoniczne zgłoszenie zamiaru korzystania z boiska pod nr tel.: 24 262 98 08 w godzinach od 

7.30 – 13.45 z uwzględnieniem ilości korzystających osób i czasem planowanego korzystania z obiektu. 

5. Nadzór nad boiskiem w trakcie jego udostępnienia pełnią pracownicy Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku 

6. Osoby przebywające na boisku szkolnym mają obowiązek: 

 zachowania dystansu społecznego minimum 2 metry, 

 przestrzegania regulaminu obiektu i poleceń pracownika szkoły, 

 przestrzegania zasad higieny (dezynfekcja dłoni itp.), 

 zasłaniania twarzy (ust i nosa) w momencie dotarcia na obiekt sportowy i po wyjściu z niego (Nie ma obowiązku 

korzystania z maseczek  na boisku.) 

 sprawdzenia, czy wszystkie odpady (butelki, opakowania, itp.) zostały wrzucone do kosza. 

7. Na obiekcie obowiązuje zakaz: 

 niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska (bieżni); 

 wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe; 

 jazdy po boisku pojazdami ( rowerami, motorowerami, motorami) oraz sprzętem wyposażonym w kółka (np. 

rolki, deskorolki i itp.) 

 palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych; 

 zaśmiecania obiektu; 

 przeszkadzania w zajęciach lub grze; 

 zakłócania porządku i używania wulgarnych słów; 

 wprowadzania zwierząt i zaśmiecania terenu; 

 przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających, 

 przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia; 

8. Pracownik szkoły wpuszcza grupę zgodnie ze zgłoszeniem. 

9. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 

10. Za rzeczy pozostawione na terenie boiska szkoła nie odpowiada. 

11. Użytkownicy mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego (piłki). 

12. Szkoła nie udostępnia sprzętu, szatni i węzła sanitarnego dla osób korzystających z boiska. 

13. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt będzie nieczynny. 

14. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne 

 zniszczenia. 

15. Urządzenia są dezynfekowane przez pracowników obsługi po każdym użyciu. 

16. Każda osoba korzystająca z kompleksu boisk obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

 

TELEFONY ALARMOWE: 

112 TELEFON RATUNKOWY ( sieć komórkowa) 

 999 POGOTOWIE RATUNKOWE 

 998 STRAŻ POŻARNA 

 997 POLICJA 

 

 

W razie naruszenia zasad regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią COVID 19 

administrator ma prawo usunąć osoby z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja. 

    


