
 

Oświadczenie opiekuna grupy na boisku do piłki nożnej 

 

 Oświadczam , że uczestnicy zajęć sportowych organizowanych na boisku 

do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Białymstoku w dniu................................w godzinach................................  

pozostają pod opieką ............................................................................. 

 Dowód osobisty........................................................telefon................................... 

 

Oświadczam że zapoznałem się z zasadami korzystania z boiska i ponoszę 

całkowitą odpowiedzialność i opiekę nad grupą. 

 

 

Ponadto opiekun nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do 

Szkoły Podstawowej nr 49 z tytułu wszelkich urazów i obrażeń odniesionych 

przez uczestników  podczas tych zajęć. 

 

 

                                                                           Czytelny podpis opiekuna grupy 

 

………………………………….. 
 

 

Zasady korzystania: 
 

 Korzystanie z boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy może odbywać się 

po wcześniejszej rezerwacji u administratora obiektu. Grupy wynajmujące boisko za 

odpłatnością mają pierwszeństwo w korzystaniu z boiska. 

 Zajęcia na boisku do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy mogą odbywać się 

wyłącznie w grupach zorganizowanych pod   opieką nauczyciela, trenera, instruktora lub 

osoby odpowiedzialnej - przedstawiciela grupy, którzy pobierają klucze i wpisują się do 

rejestru użytkowników za okazaniem dowodu tożsamości  oraz odpowiadają za 

bezpieczeństwo ćwiczących i za urządzenia, z których grupa korzysta, jak również za 

rodzaj obuwia uczestników zajęć. 

 Harmonogram i terminy zajęć odbywających się na boisku sportowym ustala i na bieżąco 

koordynuje przedstawiciel szkoły. 

 Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu.  

 Na boisku do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy obowiązuje obuwie sportowe 

oznaczone symbolem TF. Zabronione jest używanie innego rodzaju obuwia. 

 Osoby małoletnie mogą przebywać na boisku szkolnym wyłącznie pod opieką 

nauczycieli, trenerów, rodziców lub innych opiekunów prawnych.  

 W przypadku zajęć pozalekcyjnych i treningów dzieci i młodzieży odbywających się na 

boisku  za bezpieczeństwo uczestników odpowiada – trener, instruktor, najemca. 

 Osoby korzystające z boiska do piłki nożnej: 

- ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ubezpieczenie od następstw  

nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,  

- zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego regulaminu oraz dbałości o 

wyposażenie boiska.  



- zobowiązane są do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia sprzętu 

sportowego lub obiektu – administratorowi.  

Za zniszczenia powstałe podczas korzystania z boiska odpowiedzialność materialną ponoszą 

osoby korzystające. 

 

Przepisy porządkowe:  

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom zabrania się: 

 korzystania z boiska bez zgody przedstawiciela szkoły, oraz poza godzinami otwarcia, 

  używania butów piłkarskich niezgodnych z regulaminem oraz wchodzenia w butach 

na wysokich obcasach  

  wprowadzania i użytkowania sprzętu np. rower, motorower, deskorolka, rolki, wrotki, 

itp.  

 niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska oraz ogrodzeń,  

  palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,  

  przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków 

odurzających,  

 zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska, wnoszenia płynów w 

opakowaniach szklanych, metalowych i plastikowych, 

 wnoszenia i spożywania chipsów, pestek itp. 

 przeszkadzania w zajęciach lub grze,  

 zakłócenia porządku i używania wulgarnych słów,  

  wprowadzania zwierząt, 

 

Rozstrzygnięcia dotyczące osób korzystających z boiska podejmuje przedstawiciel szkoły, 

który stosownie do sytuacji może: 

- nakazać zmianę obuwia sportowego,  

- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub 

korzystanie z obiektu,  

- nakazać opuszczenie terenu boiska.  

 

Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego 

regulaminu, stosowania się do uwag przedstawiciela szkoły  i do przestrzegania przepisów 

p.poż. i BHP. 

 

Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze 

obowiązujących przepisów prawa.  

 

Za niewłaściwe zachowanie i niepodporządkowanie się zapisom regulaminu i poleceniom 

przedstawiciel szkoły korzystający może zostać wyproszony z obiektu.  

 

 

  

Oświadczam że zapoznałem/łam się z zasadami korzystania z boiska i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania 

 

 

 

....................................................................... 
                                Data i podpis 

 

 

 


