
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr  35/2019/2020 z dnia 18 maja  2020r.Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi 

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boiska szkolnego/sali gimnastycznej 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA 

Z BOISKA SZKOLNEGO/SALI GIMNASTYCZNEJ  

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie      

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku          

z wystąpieniem stanu epidemii 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

 
1. Boisko/sala gimnastyczna jest udostępniane od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 

– 18.00;  w sytuacjach szczególnych i tylko w uzgodnieniu z dyrektorem Zespołu. 

2. Na boisku/w sali gimnastycznej może przebywać maksymalnie 12 osób + trener. 

3. Osoby korzystające z boiska/sali gimnastycznej są obowiązane do zachowania 2m 

dystansu społecznego. 

4. Osoby korzystające z boiska/sali gimnastycznej zobowiązane są do dezynfekcji rąk 

przed wejściem i przed opuszczeniem boiska/sali gimnastycznej. 

5. Osoby korzystające z boiska/sali gimnastycznej nie mają obowiązku zakrywania 

twarzy, obowiązek dotyczy w czasie drogi na boisko/do sali gimnastycznej i drogi 

powrotnej. 

6. Boisko/sala gimnastyczna udostępniane są na pisemny wniosek pełnoletniego 

przedstawiciela grupy stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

7. W budynku Szkoły mogą przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć. 

8. Za przestrzeganie Regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz odebranie odpowiednich, 

pisemnych  oświadczeń o zapoznaniu się z Regulaminem od osób pełnoletnich 

korzystających z boiska/sali sportowej (od rodziców osób niepełnoletnich) jest 

składający wniosek. 

 

 

 

 



 

  Załącznik nr 1  

do Regulaminu korzystania z boiska szkolnego/sali gimnastycznej 

 

 

WNIOSEK 

 O UDOSTĘPNIENIE BOISKA SZKOLNEGO/SALI GIMNASTYCZNEJ 

 

DANE WNIOSKUJĄCEGO 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………. 

Seria i numer dowodu osobistego ......................................................................... 

Telefon kontaktowy …………………………………………………………….. 

Okres udostępnienia :  

 jednorazowo 

 cyklicznie 

Dzień/dni tygodnia…………………………………………………………............... 

Godziny: od ………………   do …………………… 

Rodzaj obiektu sportowego ……………………………………………………… 

    

Lista osób korzystających z boiska/sali gimnastycznej 

Imię i nazwisko osoby rezerwującej ……………………………………............... 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

4. ……………………………… 

5. ……………………………… 

6. ……………………………… 

7. ……………………………… 

8. ……………………………… 

9. ……………………………… 

10. ……………………………… 

11. ………………………………. 

12. ……………………………… 

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

                                                                                                    czytelny podpis wniosku 


