REGULAMIN KORZYSTANIA
Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
przy Szkole Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki
w Bielsku - Białej
1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego.
2. Administratorem boiska jest Szkoła Podstawowa nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku – Białej,
ul. Żywiecka 239.
3. Boisko jest obiektem szkolnym wykorzystywanym na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, przerwy
międzylekcyjne oraz zabawy i gry rekreacyjne organizowane przez Szkołę Podstawową nr 24 im.
Tadeusza Kościuszki w Bielsku - Białej.
4. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem monitorowanym.
5. W godzinach pracy szkoły z boiska w pierwsze kolejności mają prawo korzystać uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku – Białej.
6. Istnieje możliwość korzystania z obiektu sportowego jako boiska ogólnodostępnego przez innych
użytkowników wg harmonogramu:
a) w trakcie roku szkolnego:
poniedziałek – piątek
od godz. 1700 – do 2200
sobota – niedziela
od godz. 800 – do 2200
b) w okresie wakacyjnym:
poniedziałek – niedziela od godz. 800 – do godz. 2200
7. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać na terenie boiska jedynie pod opieką osób
dorosłych.
8. Przebywanie na terenie boiska po godz. 2200 jest zabronione.
9. Instytucje zewnętrzne są zobowiązane zgłosić telefonicznie zamiar korzystania z boiska pod
numerem 33 816-49-84.
10. Obowiązki osób korzystających z boiska wielofunkcyjnego Szkoły Podstawowej nr 24 w Bielsku –
Białej polegają na stosowaniu się do zapisów niniejszego Regulaminu.
11. Boisko, wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego
przeznaczeniem.
12. Za bezpieczeństwo osób ćwiczących podczas zorganizowanych form zajęć rekreacyjno-sportowych
odpowiada osoba prowadząca te zajęcia, zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak
i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych.
13. Prowadzący zajęcia powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń, z których będzie
korzystał.
14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości obowiązuje całkowity zakaz korzystania
z uszkodzonych urządzeń.
15. Każde uszkodzenie sprzętu lub boiska należy zgłaszać w sekretariacie szkoły.
16. Prowadzący zajęcia nauczyciel lub opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą
ponosi odpowiedzialność.
17. Na terenie obiektu obowiązuje obuwie sportowe na płaskiej podeszwie.

18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego
przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower,
motorower, hulajnoga, deskorolka, rolki, itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających, żucia gumy,
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,
j) wprowadzania zwierząt.
19. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na
nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie
i rodzice.
20. Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego
bezpośrednim otoczeniu.
21. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie obiektu sportowego
spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz niewłaściwym użytkowaniem
sprzętów, a także wypadki osób i instytucji zewnętrznych.
22. Regulamin obowiązuje od dnia 28 czerwca 2021r. do odwołania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 24
im. Tadeusza Kościuszki
w Bielsku – Białej

Ważne telefony:
Numer alarmowy: 112
Policja: 997
Pogotowie Ratunkowe: 999
Straż Pożarna: 998, 112
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bielsku – Białej: 33 816 – 00 – 12
Szkoła Podstawowa nr 24 w Bielsku - Białej: 33 816 49 84

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję Panią/Pana, że:




administratorem danych jest: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w
Bielsku - Białej, 43 – 310 Bielsko – Biała, ul. Żywiecka 239, tel. 33 816 49 84,
e-mail: sekretariat@sp24bielsko.pl;
dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,



zbieranie danych jest obowiązkiem ustawowym administratora i przebywanie w terenie
monitorowanym związane będzie z rejestracją wizerunku,



celem przetwarzania danych jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników
oraz ochrony mienia,



odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora
(m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.),



nagrania będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy, chyba że odrębne przepisy
stanowią inaczej,



w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane
podejmowanie decyzji ani profilowanie,



osobie, której obraz został zarejestrowany przysługuje prawo do żądania dostępu do
danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało
RODO,



we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji
przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail:
korzuch@infoic.pl

