
 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIEŻNI 

NA TERENIE BOISKA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MOSINIE 

   

 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

       

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z bieżni lekkoatletycznej na terenie boiska 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie. 

                  2.   Każdy, kto korzysta z bieżni i urządzeń na terenie boiska zobowiązany jest do 

                        przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.                                                          

      3.   Osoby nie stosujące sie do postanowień niniejszego regulaminy tracą prawo do korzystania 

            z bieżni i urzadzeń. 

      4.   Boisko lekkoatletyczne czynne jest do czasu zakończenia ostatnich zajęć. 

 

     II. ZASADY KORZYSTANIA 

                                      

       1.     Każdy kto korzysta z boiska lekkoatletycznego zobowiązany jest do: 

               a) zachowania zgodnie z ogólnie przyjętymi normami, 

               b) zachowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, 

               c) dzieci mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, 

        2.    Na terenie boiska lekkoatletycznego zabrania się: 

               a) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 

               b) używania srodków odurzających w tym palenia tytoniu i spożywania alkoholu, 

               c) wprowadzania zwierząt, 

               d)    używania bieżni i urzadzeń zlokalizowanych na terenie boiska lekkoatletycznego 

                    niezgodnie z ich przeznaczeniem,                                                                                             

               e) zaśmiecania terenu,         

               f) jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach, deskorolkach i innymi pojazdami kołowymi. 

 

 

         BIEŻNIA I INNE URZĄDZENIA LEKKOATLETYCZNE 

 

               1.   Korzystajacych z bieżni obowiązuje czyste obuwie sportowe dostosowane do sztucznej 

                     nawierzchni. 

               2.  Osoby trenujące indywidualnie powinny dostosować sie do grup zorganizowanych. 

               3.  W czasie zawodów sportowych boisko lekkoatletyczne zarezerwowane jest wyłącznie dla 

                    uczestników zawodów. 

               4.  Dozwolona długość kolców do biegów i skoków – 6mm. 

               5.  Urzadzenia lekkoatletyczne ( w tym piaskownica do skoku w dal, płotki lekkoatletyczne 

                    i inne) służą do treningów i mogą być wykorzystane za zgodą Dyrektora Szkoły. 

             6. Opiekun grupy zorganizowanej lub osoby trenujące indywidualnie odpowiadają za porządek 

                    i bezpieczny przebieg zajęć. 

             7. UWAGA: bieżnia , bezpośrednio po opadach deszczu i w okresie zimowym może być śliska 

 



 

        III.    USTALENIA KOŃCOWE 

 
             1.  Szkoła Podstawowa nr2 w Mosinie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe 

                  na skutek niprawidłowego korzystania z bieżni i innych urządzeń lekkoatletycznych. 

             2.  Za ewentualne zniszczenia powstałe w wyniku korzystania z bieżni i innych urządzeń 

                  zlokalizowanych na terenie boiska lekkoatletycznego, odpowiedzialność materialną 

                  ponosza osoby korzystające, a w przypadku osób niepełnolatnich – ich prawni opiekunowie 

             3.  W razie wypadku, zagrożenia zdrowia, życia lub innej sytuacji dokonać właściwego 

                  zawiadomienia: 

                                           112 – Bezpłatny telefon alarmowy 

                                           999 – Pogotowie Ratunkowe 

                                           998 – Straż Pożarna 

                                           997 – Policja 
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