Zespół Edukacyjny nr 3
ul. Osiedle Pomorskie 13
65-548 Zielona Góra
tel. 68 325-82-32
www.ze3.zgora.pl

sekretariat@ze3.zgora.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO
W ZESPOLE EDUKACYJNYM NR 3 W ZIELONEJ GÓRZE
na czas ograniczeń wynikających ze stanu epidemii obowiązujący od 4 maja 2020 r.
1. Godziny korzystania z obiektu: 07:00 – 16:00. Po godzinie 16:00 obowiązuje
bezwzględny zakaz korzystania z boiska szkolnego.
2. Na boisku może przebywać maksymalnie 6 osób jednocześnie. Dzieci do lat 13 mogą
przebywać na boisku wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
3. Z boiska szkolnego w pierwszej kolejności korzystają uczniowie i wychowankowie
Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze.
4. W czasie trwania zajęć edukacyjnych na boisku szkolnym mogą przebywać tylko
uczniowie lub wychowankowie odbywający zajęcia pod nadzorem nauczyciela.
5. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący.
6. Jeśli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek
zgłosić nieprawidłowości odpowiedzialnemu pracownikowi lub dyrektorowi celem ich
niezwłocznego usunięcia.
7. Wszyscy użytkownicy boiska zobowiązani są do zachowania czystości i dbania
o urządzenia będące jego wyposażeniem.
8. Urządzenia oraz sprzęt sportowy znajdujący się na boisku może być używany tylko
w obecności i na polecenie nauczyciela z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie
z aktualnymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
9. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego i prawidłowego
posługiwania się sprzętem sportowym.
10. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów i osób znajdujących się na terenie boiska.
11. Za zdarzenia i wypadki, które zaistnieją na boisku szkolnym w czasie wolnym od zajęć
edukacyjnych
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z nieprzestrzegania powyższego regulaminu, kierownictwo szkoły nie ponosi
odpowiedzialności.
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12. Młodzież i osoby dorosłe mogą przebywać na terenie boiska i terenów przyszkolnych,
pod warunkiem, że użytkują obiekt zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem.
13. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
 spożywania napojów alkoholowych,
 palenia wyrobów tytoniowych,
 przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków
odurzających,
 używania wyposażenia w niewłaściwy sposób,
 korzystania z uszkodzonych urządzeń,
 wprowadzania psów i innych zwierząt,
 jazdy rowerami, motorowerami i hulajnogami, deskorolkami, rolkami itp.
 niszczenia urządzeń, zieleni i ławek,
 zaśmiecania terenu.
14. Regulamin obowiązuje od dnia 4 maja 2020 r.

