
 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA  
 
 
 

1. Boisko jest własnością Miasta Mysłowice administrowaną przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Miarki w Mysłowicach.  

2. Teren placówki jest objęty monitoringiem oraz systemem alarmowym przez firmę RR SECURITY. 
3. Obiekt przeznaczony jest do realizacji zajęć programowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Miarki w Mysłowicach.  
4. W godz. od 600 do 2000, od poniedziałku do piątku z boiska mogą korzystać nieodpłatnie uczniowie 

oraz osoby prywatne.  
5. Grupy zorganizowane /powyżej 12 osób/ mogą dokonywać rezerwacji po zgłoszeniu i zgodzie wyrażonej 

przez zarządcę budynku tj dyrektora szkoły.  
6. Osoby prywatne, uczniowie korzystający z boiska przed rozpoczęciem rozgrywek zobowiązani są do:  

a) zapoznania się z Regulaminem korzystania z boiska,  
b) wyodrębnienia ze swojej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na terenie obiektu, 
c) dezynfekcji sprzętu po rozgrywkach 

7. Osoba określona w punkcie 6. Regulaminu zobowiązana jest do:  
a) dokonania wpisu do ewidencji osób korzystających z boiska,  
b) okazania dokumentu tożsamości (lub innego dokumentu ze zdjęciem) pracownikowi szkoły w celu 

potwierdzenia tożsamości,  
c) przedstawienia listy uczestników, 
d) niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi obsługi szkoły uszkodzeń ujawnionych po poprzednich 

użytkownikach.  
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego 

przeznaczeniem  
ZABRANIA SIĘ: 

- użytkowania obiektu sportowego przed dokonaniem czynności wymienionych w punktach 6 i 7, 
- używania butów typu: kolce, korki,  
- wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, rolkami itp. po płycie boiska 
/bieżni tartanowej/,  
- wprowadzania psów,  
- niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,  
- wchodzenia na ogrodzenie szkoły i urządzenia sportowe 
- palenia tytoniu i spożywania alkoholu, zaśmiecania,  
- przeszkadzania zorganizowanym grupom,  
- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych 
- przebywania na terenie boiska i wstępu na teren szkoły po godzinie 2000.  

9. Dyrektor oraz pracownicy obsługi szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na 
terenie boiska.  

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu      niezgodnie 
z Regulaminem.  

 
Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania 

karnoadministracyjnego (z art. 51 § 1 i 2 Kw „zakłócanie spokoju”, art. 54 Kw), a w szczególnych 
przypadkach w drodze postępowania karnego (z art. 193 Kk)   
 
Art. 51. Kodeksu wykroczeń 
§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega 
karze aresztu (orzekanej w wymiarze od 5 do 30 dni), ograniczenia wolności (trwa 1 miesiąc) albo grzywny (wymierzanej w wysokości od 20 do 5000 złotych). 
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności 
albo grzywny. 
Art. 54 Kodeksu wykroczeń 
Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, 
podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. 
Art. 193 Kodeksu karnego.  
„Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.” 


