
 
                           Regulamin Sali sportowej 401/402 przy Zespole 
                           Szkolno- Przedszkolnym   nr 2 w Gdańsku 

 

1. Sala sportowa jest miejscem przeznaczonym do 
prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz zajęć  
rekreacyjnych, komercyjnych, sportowych.                 

1. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:35 
sala przeznaczona jest wyłącznie do użytku szkolnego. 
Realizacja zajęć dydaktycznych z zakresu lekcji 
wychowania fizycznego. 

2. Od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00-21:35 sala 
przeznaczona jest do celów rekreacyjnych sportowych lub 
komercyjnych. 

3. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w obecności 
nauczyciela. 

4. Podczas zajęć rekreacyjno-sportowych za bezpieczeństwo 
uczniów odpowiada trener (nauczyciel) prowadzący 
zajęcia.  

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
uczniów przebywających na terenie obiektu sportowego 
przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć lekcyjnych bez 
opieki osoby prowadzącej zajęcia sportowe 

6. Korzystanie z sali 401/402 dla osób postronnych możliwe 
jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem 

szkoły. 
7. Z urządzeń znajdujących się w Sali należy korzystać 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 
a. Osoby korzystające z obiektu nie mają prawa 

zawieszania się na bramkach, a także koszach. 
b. Osoby znajdujące się na terenie obiektu sportowego 

nie mogą otworzyć okien bez ustalenia tego z 
nauczycielem(trenerem). 

c. wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy 
zgłaszać do nauczycieli lub w kierownika obiektu 
sportowego 

8. Bieżący stan techniczny obiektu sportowego i jego 
urządzeń kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia. 

9. Za wszelkie uszkodzenia wyrządzone na obiekcie            
sportowym odpowiada osoba, która wyrządziła szkodę 
lub jej prawni opiekunowie. 
 

 



 

10. Na Sali Sportowej 401/402 obowiązuje zakaz: 
 

a. wprowadzania psów i innych zwierząt, 
b. niszczenia urządzeń, 
c. korzystania z pojazdów dwukołowych: rowerów, 

hulajnóg, rolek, wrotek, deskorolek itd. 
d. palenia wyrobów tytoniowych, 
e. spożywania napojów alkoholowych, 
f. przebywania osobom pod wpływem alkoholu                          

lub pod działaniem innych środków odurzających, 
g. zaśmiecania terenu: gumami do żucia, papierkami, 

chusteczkami, itd., 
h. wnoszenia szklanych pojemników i butelek 

 

11. Z nagłośnienia znajdującego się na obiekcie można                                     
korzystać wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły 

12. Osłony na kaloryferach nie służą jako siedzisko 
i przestrzegania powyższego regulaminu. 

13. Na teren Sali sportowej 401/402 obowiązuje wejście 

wyłącznie w obuwiu sportowym z podeszwą gumową 

14. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem     
regulaminu dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 
 
TELEFONY ALARMOWE: 

 

numer alarmowy 112, 
pogotowie ratunkowe – 999, 
straż pożarna – 998, 

       policja – 997 

 

Regulamin opracowała Olga Kożuchowska 

Obowiązuje od 12.10.2022 

 


