
Regulamin boiska szkolnego 

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu  

 

1. Boisko szkolne i znajdujące się na nim urządzenia sportowe są przeznaczone do 

prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, różnych form zajęć pozalekcyjnych 

i rozgrywania zawodów sportowych. 

2. Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych podczas lekcji wychowania 

fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych powinno odbywać się pod nadzorem nauczycieli lub 

innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, którzy są odpowiedzialni 

za bezpieczeństwo ćwiczących. 

3. Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na boisku szkolnym powinny być 

wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem podstawowych zasad 

bezpieczeństwa. Zabrania się wspinania się i zwisania z piłkochwytów i tablic 

do koszykówki. 

4. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska szkolnego ma młodzież szkolna uczestnicząca 

w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w ramach szkolnych kół sportowych. 

5. Młodzież i osoby dorosłe mogą przebywać na terenie boiska i terenów przyszkolnych, pod 

warunkiem, że użytkują obiekt zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem. 

6. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie boiska tylko pod opieką osób pełnoletnich.  

7. Wejście na boisko możliwe jest tylko w obuwiu sportowym o płaskiej podeszwie. 

8. Wszyscy użytkownicy boiska zobowiązani są do zachowania czystości i dbania 

o urządzenia.  

9. Na terenie boiska obowiązuje zakaz: 

a) palenia tytoniu,  

b) spożywania napojów alkoholowych,  

c) przyjmowania środków odurzających,  

d) wprowadzania zwierząt,  

e) korzystania z boiska w godzinach nocnych, 

f) poruszania się rowerami, hulejnogami i pojazdami;  

g) zaśmiecania terenu, niszczenia sprzętu i urządzeń.  

10. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia boiska, bądź ich opiekunowie prawni, ponoszą 

odpowiedzialność materialną.  

11. Kary za zniszczenia naliczane będą proporcjonalnie do wielkości zniszczeń i wartości 

zniszczonego mienia.  

12. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte 

do odpowiedzialności karno-administracyjnej.  

13. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub zakłócające porządek publiczny, będą usuwane 

z terenu boiska. 

14. Nadzór nad obiektem oraz kontrolę realizacji zapisów Regulaminu sprawować będzie 

gospodarz obiektu – Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 

w Toruniu lub osoba przez niego upoważniona. 


