Zespół Szkół Budowlanych nr 1
ul. Mościckiego 4

09-400 Płock

tel./fax.: (024) 366-03-80/81

e-mail:budowlanka@budowlanka.net

Funkcjonowanie boiska szkolnego w czasie
pandemii COVID-19
Zasady bezpieczeństwa korzystania z boiska wielofunkcyjnego znajdującego się na
terenie Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku.
Poniżej zamieszczamy nowy regulamin boiska wielofunkcyjnego, który obowiązuje
na czas pandemii COVID – 19. Bardzo proszę osoby, które będą korzystać z obiektu
sportowego przy szkole o dokładne zapoznanie się z regulaminem i stosowaniem
jego zasad ze względów bezpieczeństwa.
Dyrektor Agata Betke

Regulamin boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
Budowlanych nr 1 w Płocku w czasie pandemii COVID-19
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Boisko wielofunkcyjne jest obiektem szkolnym.
Boiska są czynne w następujących godzinach:
 poniedziałek – piątek: 16.00 – 18.00
 sobota, niedziela i święta: nieczynne
Z boiska może jednocześnie korzystać maksymalnie 16 osób.
Maksymalny czas korzystania z obiektu to 2 godziny zegarowe.
Zamiar korzystania z boiska należy zgłosić telefonicznie pod numer
telefonu 24 366 03 80, z uwzględnieniem ilości korzystających osób i
czasem planowanego korzystania z obiektu.
Użytkownicy mają obowiązek:
 zasłaniania twarzy (ust i nosa) w momencie do dotarcia na obiekt
sportowy i po wyjściu z niego (nie ma obowiązku korzystania z
maseczek na boisku.);
 dezynfekcji rąk przed wejściem i wyjściem z obiektu własnymi
środkami dezynfekującymi.
Teren boiska szkolnego objęty jest monitoringiem.
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Osoby korzystające z boiska szkolnego zobowiązane są do przestrzegania
zaleceń wydawanych przez pracowników szkoły.
Osoby korzystające z boiska obowiązane są do wpisania się do rejestru
użytkowników znajdującego się w portierni przy wejściu głównym do
szkoły. Rejestr przechowywany jest przez okres 1 miesiąca.
Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i
obuwia sportowego (nawierzchnia sztuczna boiska – obuwie typu
halowego).
Na obiekcie obowiązuje zakaz:
 niszczenia urządzeń,
 wspinania się po konstrukcjach koszowych i bramkach, siatkach
ogradzających boisko,
 jazdy po boisku pojazdami ( rowerami, motorowerami, motorami)
oraz sprzętem wyposażonym w kółka (np . rolki, deskorolki i itp.)
 palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych,
 przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem
innych środków odurzających,
 wprowadzania zwierząt i zaśmiecania terenu .
Za wszelkie uszkodzenia na sprzętu, urządzeń na boisku odpowiada
materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni
opiekunowie.
Za wypadki mające miejsce na terenie boiska, odpowiedzialność ponosi
korzystający z boiska.
Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu szkoła nie ponosi żadnej
odpowiedzialności.
Dzieci do lat 7 powinny przebywać na boisku pod opieką osób pełnoletnich.
Szkoła nie udostępnia sprzętu, szatni i węzła sanitarnego dla osób
korzystających z boiska.
Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu boiska
wielofunkcyjnego, nieprzestrzeganie wiąże się z wyproszeniem osób z
obiektu, w rażących przypadkach wezwaniem policji.

TELEFONY ALARMOWE:
112 TELEFON RATUNKOWY ( sieć komórkowa)
999 POGOTOWIE RATUNKOWE
998 STRAŻ POŻARNA
997 POLICJA

