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Regulamin korzystania z zewnętrznych obiektów sportowych  

Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie 

 

Każda osoba korzystająca z obiektów obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem. 

1. Administratorem obiektów jest Zespół Szkół nr 12 w Lublinie. 

2. Korzystający z obiektów są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

3. Wejście na teren obiektów jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem 

niniejszego regulaminu oraz przepisów przeciwpożarowych, bhp oraz innych 

wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w trakcie stanu epidemii w Polsce.  

4. Obiekty w okresie wakacyjnym są udostępnione codziennie w godzinach od 8.00 do 

22.00. 

5. Na boisku może znajdować się grupa licząca maksymalnie 14 uczestników i 2 trenerów. 

Dzieci do lat 13 mogą korzystać z boiska tylko pod opieką osoby dorosłej, która 

wliczana jest do grupy 14 osób. 

6. Zespół Szkół nr 12 w Lublinie nie zapewnia dostępu do węzła sanitarnego oraz szatni. 

7. Osoby korzystające z siłowni zewnętrznej są zobowiązane do stosowania rękawiczek 

ochronnych. 

8. Korzystający z placu zabaw są zobowiązani do stosowania rękawiczek ochronnych 

bądź dezynfekcji rąk po każdym skorzystaniu z urządzenia. 

9. Zabronione jest korzystanie z placu zabaw przeznaczonego dla przedszkola.  

10. Za rzeczy pozostawione na terenie administrator nie odpowiada. 

11. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 

sportowego. 

12. Korzystający z obiektu mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego. 

13. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt będzie nieczynny. 

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa: 

 Korzystający z obiektów zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie 

środków ochrony oraz środków do dezynfekcji rąk. 

 Podczas korzystania z boiska i pozostałej części obiektu obowiązuje zachowanie 

bezpiecznego dystansu między korzystającymi z obiektu – minimum 2 metry. 

15. W związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem użytkownicy korzystają z boiska 

na własną odpowiedzialność. 

16. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, 

a w szczególności stosowanie się do poleceń pracowników szkoły. 

17. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych 

z pandemią COVID 19 administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę 

korzystających z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja. 

18. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny 

obiektu. 

 
 


