
 

REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO 

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W GDAŃSKU 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady korzystania z Obiektu, w szczególności prawa i obowiązki 

Administratora oraz Użytkowników i ich wzajemne relacje. 

2. Kompleks sportowo-rekreacyjny jest administrowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny  

nr 2 w Gdańsku. 

3. Korzystanie z kompleksu sportowo-rekreacyjnego odbywa się na podstawie: 

a) planów lekcyjnych uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku lub ich 

czasu przebywania w świetlicy szkolnej 

b) umów najmu podpisanych pomiędzy Dyrektorem szkoły a Najemcą, 

c) udostępnienia kompleksu uzgodnionego z Dyrektorem szkoły 

d) miejsca zamieszkania w pobliskiej odległości do „ZSP 2” 

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu udostępniania kompleksu  

w związku z organizacją celów statutowych placówki. 

§ 2 

Zasady korzystania z obiektu 

1. Kompleks sportowo-rekreacyjny:  

 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 17:00 udostępniony jest dla dzieci 

i młodzieży uczącej się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdańsku, przede 

wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego, 

 od poniedziałku do piątku, w godzinach: 17:00 – 20:00 w celach rekreacyjnych, 

sportowych lub komercyjnych 

 w soboty, niedziele oraz święta, w godzinach: 9:00 – 20:00 w celach rekreacyjnych, 

sportowych lub komercyjnych. 

2. W celach innych niż związanych z nauczaniem przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2  

w Gdańsku, obiekt udostępniony jest klubom, organizacjom, stowarzyszeniom, grupom 

nieformalnym, osobom fizycznym, itp. zgodnie z obowiązującym cennikiem (Zarządzenie  

nr 9/2021/2022 Dyrektora ZSP 2) lub ustaleniami Dyrektora szkoły oraz kierownika obiektu 

sportowego. 

3. Z kompleksu sportowo-rekreacyjnego ZSP 2 korzystać mogą: 

 dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, 

 kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera (po uzyskaniu 

wcześniejszej zgody Dyrektora szkoły / kierownika obiektu sportowego) 

 grupy zorganizowane (po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrektora szkoły / 

kierownika obiektu sportowego), 

 osoby fizyczne, 

 osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez 

sportowych, z udziałem publiczności. 

4. Z kompleksu sportowo-rekreacyjnego nie mogą korzystać osoby: 



 

 których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków 

odurzających, 

 z przeciwwskazaniami lekarskim, 

 dzieci poniżej 10 roku życia bez opieki osoby pełnoletniej. 

5. Obowiązkiem osób korzystających z kompleksu sportowo-rekreacyjnego jest: 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych 

znajdujących się w wyposażeniu kompleksu, 

 utrzymanie czystości i porządku na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2  

w Gdańsku, 

 podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników 

odpowiedzialnych za funkcjonowaniu obiektu. 

 

6. W czasie przebywania na terenie „ZSP 2” organizator zajęć jest zobowiązany przestrzegać 

przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa 

korzystającym z kompleksu sportowo-rekreacyjnego. 

7. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości po każdych zajęciach. 

8. Osoby lub podmioty wynajmujące jakąś część kompleksu sportowo-rekreacyjnego do celów 

komercyjnych są zobowiązane do przestrzegania oraz stosowania zapisów Ustawy  

o imprezach masowych. 

9. Na całym terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku obowiązuje bezwzględne 

przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż. 

10. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub 

organizatorowi swoich zajęć. 

11. Dyrektor zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania boisk oraz prawo do 

ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu. 

12. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz 

podania zmian do wiadomości publicznej. 

§ 3 

Kontrola wejściowa 

1. Administrator obiektu i/lub ochrona obiektu jest uprawniona do kontrolowania osób celem 

stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności z powodu 

spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów 

niebezpiecznych. 

2. Administratorowi i/lub ochronie obiektu przysługuje uprawnienie do nie wpuszczenia lub 

usuwania na/z terenu obiektu osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa. 

3. Obiekt jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego, a nagrania z kamer mogą 

być podstawą do pociągania do odpowiedzialności osób korzystających z obiektu bez 

poszanowania obowiązującego regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązujących. 

Monitoring wizyjny prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych a jego 

procedury stanowi odrębny regulamin. 

4. Celem wejścia na teren zewnętrzny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku – 

kompleks sportowo-rekreacyjny, należy zameldować swoją obecność w portierni głównej 

szkoły, wpisać się do dziennika rejestru wejść: 

 data i godzina wejścia, 

 nazwisko i imię wchodzącego, 

 numer kontaktowy telefonu (w przypadku nieletnich: numer do opiekuna prawnego), 

 adres zamieszkania 

 i poczekać, aż pracownik Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku, przeprowadzi 

zainteresowanego. 



 

5. Wychodząc z terenu sportowego, należy udać się tą samą drogą i potwierdzić zakończenie 

swojej wizyty w rejestrze u pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku  

(w dzienniku wpisać godzinę wyjścia z obiektu ZSP 2). 

§ 4  

Zakazy 

1. Przebywającym na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nie wolno: 

 palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających na 

całym terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, w tym zewnętrznego kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego, 

 wnosić i używać sprzętu niesportowego, 

 wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej oraz bramkach, 

 jeździć na rolkach/ hulajnogach/ rowerach po nawierzchni poliuretanowej (bieżnie, 

boiska), 

 wprowadzać zwierząt na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku, 

 rzucać lub pozostawiać na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przedmiotów 

mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych użytkowników obiektu, 

 pisać na budowlach, urządzeniach i drogach, ich malowania i oklejania, 

 umieszczać reklam bez zgody Administratora, 

 korzystać z obuwia sportowego typu „korki”. 

2. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na terenie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone 

szkody. 

3. Na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego zabrania się biegania po terenach zielonych 

oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo. 

4. Zakazuje się wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do 

powszechnego użytku: fasady, płoty, mury, ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, 

dachy, itp. 

5. Zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych oraz zaśmiecania terenu zewnętrznego Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku. 

6. Na boiska sportowe nie wolno wchodzić  bez odpowiedniego obuwia sportowego. 

§ 5 

Odpowiedzialność 

1. Dyrektor szkoły i upoważniony przez niego kierownik obiektu sportowego może kontrolować 

wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego 

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione przedmioty na 

terenie obiektu. 

3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane  

z terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego. 

4. Dyrektor szkoły, kierownik obiektu sportowego i upoważnieni przez nich pracownicy „ZSP 

2” sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby 

przebywające na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego zobowiązane są do 

podporządkowania się ich nakazom. 

5. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać Administratorowi obiektu. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. 



 

2. Zmiana regulaminu nie powoduje zmiany treści umów łączących Administratora  

z Użytkownikiem. 

3. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownika obiektu sportowego 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku. 

4. Regulamin korzystania z kompleksu sportowo-rekreacyjnego Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku został opracowany przez Panią Anetę Jaskólską (nauczyciela 

wychowania fizycznego ZSP 2, wdrożony zarządzeniem Dyrektora, po uprzednich 

konsultacjach z organami szkoły.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa.  

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem  ……………. 

 


