
Regulamin korzystania z sal gimnastycznych, obiektów sportowych i rekreacyjnych
 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Zarządcą obiektu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie.
2. Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.
3. Obiekty sportowe i rekreacyjne udostępnia się w pierwszej kolejności na realizację zajęć z wychowania 

fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz klubom sportowym współpracującym z Zarządcą.
4. Grupy zorganizowane mogą korzystać z obiektów sportowych po wcześniejszej rezerwacji u osoby 

odpowiedzialnej i uzgodnieniu warunków z dyrektorem szkoły.
§2

Obiekty podlegające regulaminowi:

1) sale gimnastyczne,

2) sale rekreacyjne,

3) hala sportowa,

4) boiska do koszykówki,

5) boisko do siatkówki,

6) boisko sportowe do piłki nożnej o nawierzchni ze sztuczną trawą,

7) lodowisko kryte,

8) siłownia,

9) sala do gry w ping-ponga,

10) place zabaw,

11) bieżnie do biegania i skoków w dal.

§3

1. Osoby korzystające lub wynajmujące dany obiekt sportowy korzystają z własnego sprzętu i ubioru sportowego.

2. Korzystający z obiektu sportowego ponoszą ryzyko związane z amatorskim i zawodowym uprawianiem sportu.

3. Za rzeczy pozostawione i wnoszone na teren kompleksu sportowo – rekreacyjnego zarządzający nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności.

4. Osoby korzystające z kompleksu powinny posiadać odpowiedni strój sportowy.

5. Użytkownicy obiektów sportowych są zobligowani do podporządkowania się poleceniom obsługi oraz osobie 
nadzorującej obiekt.

6. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać osobie odpowiedzialnej za 
dany obiekt.

7. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie 
obciążona materialnie.

8. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub 
opiekunowie prawni.

9. Każdy, kto zauważył sytuację zagrażającą życiu lub zdrowiu osób przebywających na terenie obiektu oraz 
jakiekolwiek akty wandalizmu, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym osobę odpowiedzialną i 
odpowiednie instytucje:



112 nr alarmowy
999 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
22 723-41-70 Policja Reguły

Osoba odpowiedzialna za obiekty sportowe – kierownik administracji 22-7580248 w.645, menadżer sportu 517263637

10. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu będą proszone o opuszczenie obiektów 
sportowych.

11. Każdy korzystający z kompleksu sportowego jest zobligowany do zapoznania się z regulaminem oraz 
przestrzegania jego zasad.

§4

Na terenie obiektów sportowych obowiązuje:

1) zakaz wjeżdżania na teren obiektów: rowerami, motorowerami, motocyklami, monocyklami, skuterami, 
hulajnogami, na deskorolkach, rolkach itp.,

2) zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt, zakaz nie dotyczy psów przewodników.

3) zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych, urządzeń laserowych, źródeł ognia, materiałów łatwopalnych 
oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

4) zakaz niszczenia urządzeń sportowych i płyt boisk sportowych,

5) zakaz zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,

6) zakaz śmiecenia,

7) zakaz wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających 
oraz ich spożywania i wnoszenia na terenie obiektu,

8) zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

II. Sale gimnastyczne

§5

1. Godziny użytkowania:

a. poniedziałek - piątek w godz. 8.00-22.00 (w pierwszej kolejności na potrzeby szkoły i

klubów sportowych oraz ew. grup zorganizowanych)

b. sobota – niedziela w godz. 09.00-20.00 (w pierwszej kolejności na potrzeby szkoły i

klubów sportowych oraz ew. grup zorganizowanych)

2. W sali gimnastycznej jednocześnie może przebywać 25 osób.

W sali rekreacyjnej jednocześnie może przebywać 25 osób.

W hali sportowej jednocześnie może przebywać 50 osób.

Na boisku do koszykówki jednocześnie może przebywać 25 osób.

Na boisku do siatkówki jednocześnie może przebywać 25 osób.

W siłowni jednocześnie może przebywać 15 osób.

W sali do gry w ping-ponga jednocześnie może przebywać 15 osób.



§6

Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój sportowy oraz buty z jasną gumową podeszwą typu halowego lub tenisówki.
§7

Osoby korzystające z sal sportowych poza godzinami zajęć lekcyjnych korzystają z własnego sprzętu sportowego (piłki, 
rakiety do tenisa itd.).

§8

1. W szatni sportowej mogą przebywać jedynie osoby biorące udział w zajęciach sportowych.
2. Po wejściu do szatni, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić stan faktyczny szatni i zgłosić wszelkie usterki 

osobie odpowiedzialnej.
3. Korzystający z szatni będą pociągnięci do odpowiedzialności za wyrządzone szkody.
4. Ze sprzętu sanitarnego należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Za rzeczy pozostawione w szatni szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

III. Lodowisko

§9

1. Godziny użytkowania :
poniedziałek - piątek: 08:00 – 16:00 (dla zajęć szkolnych) 17:00 –21:00 (dla osób z zewnątrz)
soboty i niedziele: 10:00 –20:00 (dla wszystkich os.)
przerwa techniczna codziennie: 16:00 –17:00

2. Na tafli lodowiska jednocześnie może przebywać do 30- 40 osób.
3. Lodowisko może być nieczynne z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub awarii urządzeń 

lodowiska.
4. Lodowisko funkcjonuje w terminie od listopada/grudnia do lutego/marca w zależności od warunków 

atmosferycznych.
5. W pozostałych miesiącach lodowisko jest nieczynne, użytkowanie powierzchni jest możliwe tylko po 

wcześniejszym ustaleniu, oraz przy wykorzystaniu sprzętów niezagrażających zniszczeniu powierzchni 
przygotowanej pod lodowisko.

6. Podczas przerwy technicznej nie wolno korzystać z lodowiska.
7. Korzystanie z lodowiska poza wyznaczonymi godzinami jest zabronione.

§10

Na lodowisku obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w rękawiczkach oraz w kaskach ochronnych.

§11

Użytkownik lodowiska korzysta z własnych łyżew. Na terenie lodowiska nie funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu.
§12

1. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska jedynie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
2. Na płycie lodowiska należy zachować ostrożność.
3. W czasie przebywania na tafli lodowiska zabrania się:

1) chodzenia w butach,
2) wnoszenia na taflę napoi i jedzenia oraz spożywania ich podczas jazdy,
3) urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy z dziećmi na rękach
4. wykonywania skoków, gwałtownego hamowania itp.,
4) siadania na bandach lodowiska,
5) gry w hokeja –bez specjalnego zezwolenia zarządcy obiektu.

4. Poruszanie się na łyżwach poza taflą lodowiska, jest możliwe tylko w wyznaczonej strefie.

5. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna 
odbywać się w jednym kierunku, który wskazują strzałki.



IV. Boiska odkryte

§13

1. Godziny użytkowania:
Plac zabaw:
od września do czerwca (rok szkolny)

a. poniedziałek - piątek w godz. 17.30-20.00
b. sobota – niedziela w godz. 10.00-19.00

od lipca do sierpnia
c. poniedziałek - niedziela w godz. 9.00-19.00 (w pierwszej kolejności na potrzeby szkoły i ew. grup 

zorganizowanych)
Boiska:
od września do czerwca (rok szkolny)

a. poniedziałek - piątek w godz. 8.00-22.00 (w pierwszej kolejności na potrzeby szkoły i klubów 
sportowych oraz ew. grup zorganizowanych)

b. sobota – niedziela w godz. 09.00-20.00 (wg wcześniejszego zapisu i harmonogramu)
od lipca do sierpnia ( tylko dla grup – min. 10 os. zgodnie z ustaleniami i rezerwacją)

c. poniedziałek - piątek w godz. 9.00-22.00
d. sobota – niedziela w godz. 9.00-20.00

2. Na płycie boiska jednocześnie może przebywać 25 osób.
Na placu zabaw jednocześnie może przebywać 25 osób.
Na bieżni do biegania i skoków w dal jednocześnie może przebywać 25 osób.

3. Korzystanie z boisk poza wyznaczonymi godzinami jest zabronione. 
4. Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie do użytku przez dzieci pozostające pod opieką dorosłych. Korzystanie z

urządzeń przez osoby dla których nie zostały one przeznaczone, może zostać uznane za próbę wyrządzenia 
szkody.

5. Grupy zorganizowane mogą korzystać z boiska po wcześniejszej rezerwacji oraz uzgodnieniu warunków z 
osobą odpowiedzialną lub Dyrektorem Szkoły.

§14

Korzystający z boiska sportowego zobowiązani są używać odpowiedniego stroju oraz obuwia
sportowego na daną powierzchnię. Zalecane są wszystkie typy, rodzaje i odmiany butów sportowych.

§15

1. Osoby korzystające z obiektu sportowego oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
2) natychmiastowego powiadomienia obsługi o wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia oraz 

występujących zagrożeniach.
2. Na płycie boiska nie mogą przebywać osoby trzecie.

V. Boisko odkryte do piłki nożnej o nawierzchni ze sztuczną trawą

§16
1. Godziny użytkowania:

od września do czerwca (rok szkolny)
a. poniedziałek - piątek w godz. 8.00-22.00 (wyłącznie na potrzeby szkoły i klubów sportowych oraz ew. 

grup zorganizowanych)
b. sobota – niedziela w godz. 09.00-20.00 (wg wcześniejszego zapisu i harmonogramu)

od lipca do sierpnia (tylko dla grup – min. 10 os. zgodnie z ustaleniami i rezerwacją)
c. poniedziałek - piątek w godz. 9.00-22.00
d. sobota – niedziela w godz. 9.00-20.00

2. Na płycie boiska jednocześnie może przebywać 25 osób.
3. W razie potrzeby godziny funkcjonowania mogą ulec zmianie.
4. Korzystanie z boiska poza wyznaczonymi godzinami jest zabronione.



5. Grupy zorganizowane mogą korzystać z boiska po wcześniejszej rezerwacji oraz uzgodnieniu warunków z 
osobą odpowiedzialną lub Dyrektorem szkoły.

§17

1. Korzystający z boiska sportowego zobowiązani są używać odpowiedniego stroju oraz obuwia sportowego – 
zalecane są wszystkie typy, rodzaje i odmiany butów piłkarskich z podeszwą TF/TT – turfy, butów typu halówki 
z podeszwą IC/ IN / IT oraz warunkowo lanki z podeszwą typu AG.

2. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego typu: lanki z podeszwą SG-wkręty/mixy, SG-Pro, FG, HG.

§18

1. Osoby korzystające z obiektu sportowego oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
2) natychmiastowego powiadomienia obsługi o wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia oraz 

występujących zagrożeniach.
2. Na płycie boiska nie mogą przebywać osoby trzecie.
3. Osoby uszkadzające sprzęt i osprzęt obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
4. Obiekt jest monitorowany i w razie stwierdzenia uchyleń obsługa może zakazać korzystania z boiska.

VI. Postanowienia końcowe
§19

1. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone przez Zarządcę danego obiektu.
2. Ustalone w niniejszym Regulaminie limity osób na poszczególnych obiektach sportowych i rekreacyjnych mogą

ulec zmianie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z 
powodu choroby zakaźnej i wprowadzonymi w związku z tym ograniczeniami w korzystaniu z infrastruktury 
sportowej do wysokości ustalonej w obowiązujących przepisach.


