
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWO- 
REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BRWINOWIE 

obowiązujący w okresie pandemii koronawirusa COVID 19  
od dnia 01września 2020 r. do odwołania.  
 

Każda osoba korzystająca z kompleksu sportowo-rekreacyjnego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Brwinowie obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym 
regulaminem.  

1. Administratorem kompleksu sportowo-rekreacyjnego jest Dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Brwinowie za pośrednictwem Kierownika Hali Sportowej. 

 
 2. Kompleks sportowo-rekreacyjny - boisko do piłki nożnej z bieżnią oraz boisko 
wielofunkcyjne będą udostępniane w godzinach:  

• od poniedziałku do piątku: 08:00 – 22:00  

• sobota -  niedziela: obiekt zamknięty 

przy czym planowane są zajęcia szkolne dla uczniów od  poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00 – 16.30, a w pozostałych godzinach boiska dostępne są dla klubów i 
grup zorganizowanych zgodnie z harmonogramem użytkowania prowadzonym 
przez  Kierownika Hali Sportowej. 
 

3. Korzystanie z boiska wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod  
nr 662 049 741.  
Trener/instruktor/ zgłasza chęć skorzystania z boiska, ustala z administratorem czas 
zajęć. 
 
4. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę. Trener/instruktor/opiekun 
przed rozpoczęciem treningu zgłasza swoją grupę do pracownika szkoły okazując się 
dokumentem tożsamości i podaje dane grupy do rejestru wejść.  
 
5. Rezerwacja zostaje anulowana jeśli grupa nie potwierdzi obecności na miejscu  
w wyznaczonym czasie. Czas każdej rezerwacji jest automatycznie skrócony o 15 minut 
- na potrzeby zejścia grupy z boiska i zachowania należytej przerwy pomiędzy grupami.  
 
6. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do: 
- dezynfekcji rąk przed wejściem na boisko i przy opuszczaniu boiska, 
- podanie swoich danych (imię i nazwisko, wiek ) dyżurującemu pracownikowi szkoły 
celem wpisu do ewidencji osób korzystających z boiska, 
- okazania dokumentu tożsamości pracownikowi szkoły w celu potwierdzenia danych 
osobowych, 
- niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi obsługi szkoły uszkodzeń ujawnionych po 
poprzednich użytkownikach 
- zgłoszenia pracownikowi obsługi zakończenia korzystania z boiska. 
 



 
 
Zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć sportowych na terenie boiska: 
 
- tylko zdrowe osoby mogą uczestniczyć w zajęciach, 
- każdy zawodnik pojedynczo wchodzi na boisko do wyznaczonego sektora po 
wcześniejszym wezwaniu przez trenera (opiekuna), 
- w czasie zajęć zawodnik nie może opuszczać wyznaczonego sektora, 
- zachowanie odpowiednich odległości zawodników, tj. 2 m od siebie i od trenera, 
- zachowanie dystansu przez osoby doprowadzające i odprowadzające dzieci na zajęcia 
(rodzice nie wchodzą na teren kompleksu sportowego), 
- opiekunowie nie gromadzą się przy obiekcie sportowym, zalecane jest pozostanie, 
 np. przy lub w samochodzie, 
- sprzęt sportowy szkolny - bramki zostaną zdezynfekowane po każdorazowych 
zajęciach, 
 
7. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z jednego węzła sanitarnego WC – 
toaleta przenośna, obowiązuje zakaz korzystania z szatni i pryszniców. 
 
 8. Za rzeczy pozostawione na terenie boiska administrator nie odpowiada.  
 
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe po zajęciach 
szkolnych oraz w wyniku niedostosowania się do przepisów porządkowych. 
 
10. Za wszelkie zniszczenia urządzeń znajdujących się na terenie obiektu odpowiada 
materialnie osoba, która wyrządziła szkodę. 
 
11. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 
sportowego.  
 
12. Korzystający z obiektu mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego.  
 
13. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt będzie nieczynny. 
Z boiska nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych 
zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników tzn. opadów, silnego wiatru i burzy.  
Z boiska nie można korzystać przy mokrej nawierzchni. 
 
14. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa – nie dotyczy osób 
przebywających na płycie boiska  
 
15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu,  
a w szczególności do poleceń pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących.  
 
16. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych 
z pandemią COVID 19 administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę 
korzystających z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana policja lub 
straż miejska. 
 
17. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny 
obiektu. 
 
  
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie. 


