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Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego 

przy Szkole Podstawowej 

im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi 

 
§ 1 

 

Przedmiotem niniejszej regulacji jest korzystanie z boiska wielofunkcyjnego przy 

Szkole Podstawowej w Wołkowyi w godzinach 15
30

 - 20
00

. 

 

§ 2 

 

1. Wynajęcie lokalu następuje na podstawie umowy użyczenia, zawieranej na pisemny 

wniosek zainteresowanego. Umowa jest zawierana pomiędzy Dyrektorem Szkoły 

Podstawowej w Wołkowyi, a osobą wynajmującą – biorącą w użytek określony 

w umowie obiekt zwanym dalej Najemcą. 

2. Najemca to osoba, która zwróciła się z wnioskiem o zawarcie umowy użyczenia lub 

najmu. 

§ 4 

 

1. Wynajem obiektu może obejmować dni tygodnia od poniedziałku do piątku od godz. 

15
30

-20
00

. 

2. Wynajem boiska następuje tylko osobom pełnoletnim. 

3. W przypadku wynajęcia boiska osobom niepracującym, osoba ta zobowiązana jest 

do wskazania osoby posiadającej stały dochód, która zdecyduje się na podstawie 

oświadczenia pokryć ewentualne szkody powstałe w trakcie wynajmu. 

§ 5 

 

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za boisko oraz jego wyposażenie 

i zobowiązany jest do pokrycia w pełni szkód powstałych w okresie najmu, najpóźniej 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty. 

§ 6 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu najmu boiska wielofunkcyjnego. 



 

2 

 

§ 7 

Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego: 

 

1. Osoby uprawnione do korzystania z boiska wielofunkcyjnego: mieszkańcy sołectw: 

Bukowiec, Górzanka, Terka, Rajskie, Rybne, Sakowczyk, Werlas, Wola Górzańska, 

Wołkowyja, Zawóz, dzieci i młodzież w ramach zajęć prowadzonych pod opieką 

osoby dorosłej w godzinach otwarcia boiska, członkowie klubów sportowych oraz 

innych organizacji działających w danym środowisku, członkowie zespołów oraz kół 

zainteresowań zgodnie z harmonogramem zajęć, mieszkańcy danej wsi w ramach 

zorganizowanych inicjatyw lokalnych, takich jak imprezy sportowe i kulturalne, 

(imprezy okolicznościowe i inne), osoby i podmioty w celach prywatnych, i innych . 

2. Wynajem boiska odbywa się po podpisaniu oświadczenia (załącznik nr 1)przez osobę 

wynajmującą. 

3. Udostępnienie obiektu wpisywane jest do rejestru korzystania z boiska z podaniem 

danych osoby, której powierza się obiekt (załącznik nr 2). 

4. Osoba, której udostępnione jest boisko ponosi odpowiedzialność za zniszczenie 

mienia, w tym za działania osób, którymi się opiekuje, jeśli w wyniku ich działania 

powstały szkody materialne. 

5. Uczestnicy korzystający z boiska zobowiązani są do przestrzegania niniejszego 

regulaminu. 

§ 8  

Regulamin uczestniczenia w zajęciach na boisku wielofunkcyjnym 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się wobec opiekuna boiska 

i wykonywania wszystkich jego poleceń. 

2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest dbać o sprzęt będący w jego dyspozycji. 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu lub innego mienia będącego na 

stanie boiska, również przez inne osoby, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

o tym opiekuna boiska. 

3. Zabrania się przychodzenia na boisko pod wpływem alkoholu i środków 

odurzających. 

4. Na terenie boiska nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów i używać środków 

odurzających. 
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5. Mienie należące do Szkoły Podstawowej w Wołkowyi (sprzęt sportowy, itp.) nie może 

być przywłaszczane przez uczestników ani wynoszone poza teren boiska. 

6. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wołkowyi może pozbawić uczestnika prawa 

uczęszczania na boisko w przypadku, gdy:  

1) uczestnik zajęć dopuści się agresywnego zachowania wobec opiekuna boiska, 

instruktora lub innego uczestnika zajęć,  

2) uczestnik swoim zachowaniem będzie dezorganizował pracę opiekuna boiska lub 

innych uczestników zajęć, 

3) zachowanie uczestnika wskazywać będzie na spożycie przez niego alkoholu bądź 

środków odurzających,  

4) uczestnik na terenie boiska spożywał będzie alkohol, palił papierosy lub zażywał 

środki odurzające,  

5) uczestnik dopuści się celowego zniszczenia mienia boiska. 

 

§ 9 

Zasady bezpieczeństwa 

 

Osoby korzystające z boiska winny przestrzegać przepisów BHP, PPOŻ, dotyczących 

porządku publicznego oraz sanitarnych. Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana 

Siuzdaka w Wołkowyi nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach 

i mieniu będące skutkiem korzystania z boiska lub jego wyposażenia w sposób 

niezgodny z ich przeznaczeniem, bądź z postanowieniami niniejszego regulaminu. 
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załącznik nr 1 

 

Wołkowyja, dnia ……………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja …………………………………………….. zamieszkały …………….………………… 

legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………………. oświadczam, 

że zapoznałem się z Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy 

Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi w godzinach 15
30

 - 

20
00

 i będę się do niego stosował. 

 

Czas obowiązywania oświadczenia do ………..…..………, do ………....………… . 

 

 

………………………….………….    …………..…….…………………. 

 (podpis osoby składającej oświadczenie)                       (podpis osoby przyjmującej oświadczenie) 
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załącznik nr 2 

Rejestru korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Siuzdaka  

w Wołkowyi w godzinach 15
30

 - 20
00

 

Data/ 

godz. 
PRZEKAZANIE ODBIÓR 

 Imię i nazwisko 

osoby przekazującej 
podpis uwagi 

Imię i nazwisko osoby 

przekazującej 
podpis uwagi 

 

 

 

     

Imię i nazwisko 

osoby odbierającej 
podpis uwagi 

Imię i nazwisko osoby 

odbierającej 
podpis uwagi 

 

 

 

     

 Imię i nazwisko 

osoby przekazującej 
podpis uwagi 

Imię i nazwisko osoby 

przekazującej 
podpis uwagi 

 

 

 

     

Imię i nazwisko 

osoby odbierającej 
podpis uwagi 

Imię i nazwisko osoby 

odbierającej 
podpis uwagi 

      

 

 


