REGULAMIN OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK
NR 1 W KATOWICACH (ZSiP nr 1)
I
Postanowienia ogólne
1.
Obiekty sportowe ZSiP nr 1 - określane poniżej „obiektami” - obejmują:
na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego : hala sportowa, pływalnia, salki
korekcyjne; na terenie SP 12 : sala gimnastyczna, sala wielofunkcyjna, boiska, plac
zabaw; na terenie MP 55 : sala wielofunkcyjna
2.
Po wejściu na teren obiektów należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Wszystkie osoby korzystające z obiektów zobowiązane są do przestrzegania jego
postanowień
3.
Na terenie obiektów
czystości i ciszy

obowiązuje zachowanie bezpieczeństwa, porządku,

4.
Nadzór nad korzystającymi z obiektów sprawują nauczyciele i pozostali
pracownicy ZSiP nr1 aktualnie przebywający na ich terenie. Wszyscy korzystający z
obiektów zobowiązani są do podporządkowania się ich poleceniom w zakresie
zachowania bezpieczeństwa, porządku, czystości i ciszy.
5.
Teren obiektów jest objęty całkowitym zakazem:
- wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających
- spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz używania środków odurzających
- jazdy na rowerach, hulajnogach, rolkach i innych tego typu sprzętach
- wprowadzania i wnoszenia zwierząt
- wnoszenia i spożywania jedzenia oraz żucia gumy
Dozwolone jest wnoszenie zimnych napojów w plastikowych pojemnikach z
możliwością szczelnego zamknięcia.
6.
Każdy pracownik ZSiP nr 1 ma prawo odmówić wstępu na teren obiektów osobie,
której zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających lub,
której zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych korzystających z obiektu
7.
Obiekty przeznaczone są do przeprowadzania zorganizowanych form zajęć
szkolnych i pozaszkolnych, z wyjątkiem godzin ogólnodostępnych na pływalni.
Harmonogram zajęć odbywających się w poszczególnych obiektach dostępny jest na
portierni ZSiP nr 1 oraz stronie internetowej.
8.
Na terenie obiektów mają prawo przebywać uczestnicy zajęć zorganizowanych,
oraz osoby z wykupionymi biletami (dot. pływalni) wyłącznie w wyznaczonych
godzinach zajęć. W trakcie zajęć zorganizowanych opiekunowie nieletnich uczestników
mogą przebywać na terenie przylegającym do obiektu w którym odbywają się zajęcia i

w sposób niezakłócający przebiegu zajęć oczekiwać na swojego podopiecznego. Poza
godzinami ujętymi w harmonogramie dozwolone jest przebywanie na boiskach
wyłącznie na odpowiedzialność korzystających.
9.
Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektów tylko pod nadzorem osób
dorosłych
10. Wejście do szatni dozwolone jest na 10 min przed wyznaczoną godziną
rozpoczynania zajęć. Czas przebywania w szatni ogranicza się tylko do czasu
potrzebnego na zmianę ubrania zarówno przed jak i po zakończeniu zajęć.
11. Niepełnoletni uczestnicy pozalekcyjnych zajęć sportowych, prozdrowotnych i
rekreacyjnych przybywają na zajęcia pod opieką ( na odpowiedzialność ) opiekunów
prawnych lub nauczyciela opiekuna - w przypadku zorganizowanych grup szkolnych.
12. Za zachowanie i bezpieczeństwo grup zorganizowanych ze szkół i placówek
oświatowych na terenie obiektów, a w szczególności w szatniach odpowiadają
opiekunowie grup.
13. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć w trakcie ich trwania odpowiadają
prowadzący zajęcia
14. Uczestnicy w trakcie zajęć przebywają w miejscu wyznaczonym przez
prowadzącego. Wejście do przyległych magazynów sprzętu dozwolone jest tylko pod
nadzorem prowadzącego zajęcia. Opuszczenie obiektu w czasie zajęć może nastąpić
tylko za zgodą prowadzącego.
15.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy niezwłocznie opuszczają teren obiektu

16.

Uczestników zajęć obowiązuje odpowiedni strój:

- hala sportowa, sale gimnastyczne,wielofunkcyjne, korekcyjne i siłownia: koszulka,
spodenki, getry lub spodnie dresowe, pełne obuwie
sportowe z podeszwą
niepowodującą zabrudzeń podłogi i z zapięciem umożliwiającym dobre trzymanie na
stopie – z wyjątkiem gdy regulamin zajęć określa inaczej.
- pływalnia: strój kąpielowy/ kąpielówki z przylegającymi do ciała nogawkami, czepek,
klapki basenowe z podeszwą zabezpieczająca przed poślizgiem.
- boiska i plac zabaw: strój nieograniczający swobody ruchów pozbawiony elementów
mogących spowodować uraz, obuwie sportowe z zapięciem umożliwiającym dobre
trzymanie na stopie bez elementów mogących spowodować uszkodzenie nawierzchni.
17. Rzeczy i ubrania w szatniach muszą być pozostawione w należytym porządku
niepowodującym ich ewentualnych uszkodzeń i pozwalającym na bezpieczne przejście
W trakcie zajęć szatnie przynależne do obiektu pozostają zamknięte.

18. Wyposażenie i sprzęty znajdujące się na terenie obiektów muszą być używane
zgodnie z przeznaczeniem i w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa
korzystających i niepowodujący ich zniszczenia lub uszkodzenia. Korzystanie ze
sprzętów i przyborów dozwolone jest tylko pod nadzorem nauczycieli ZSiP nr 1.
Za utrzymanie porządku w miejscach przechowywania sprzętów i przyborów
odpowiadają nauczyciele prowadzący zajęcia.
19. Winni uszkodzenia sprzętu lub wyposażenia obiektów na skutek niewłaściwego
użytkowania i niestosowania się do postanowień regulaminu ponoszą odpowiedzialność
materialną do pełnej wysokości wyrządzonej szkody. Za szkody spowodowane przez
nieletnich odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni.
20. Punkt udzielania pierwszej pomocy znajduje się w dyżurce ratowników WOPR
oraz w gabinecie pielęgniarki szkolnej w godzinach ich urzędowania.
21. Wszystkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy zgłaszać dyżurnemu
ratownikowi lub pielęgniarce szkolnej.
22. Apteczki pierwszej pomocy znajdują się w miejscach wyznaczonych dla każdej
jednostki wchodzącej w skład Zespołu- SP 12, MP 55, MOS.
23. Za pozostawienie przedmiotów wartościowych bez nadzoru kierownictwo nie
ponosi odpowiedzialności
24. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z obiektów,
niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach
o wykroczenia
25.

Skargi i wnioski można zgłaszać w Dyrekcji ZSiP nr 1
II
Postanowienia szczegółowe dotyczące korzystania z pływalni

1.
Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do zapoznania i stosowania się do
postanowień ogólnych niniejszego regulaminu jak również postanowień szczegółowych
dotyczących pływalni.
2.
Za bezpieczeństwo wszystkich korzystających z basenu w czasie ich przebywania
w niecce basenu oraz w pomieszczeniu wokół niecki odpowiada dyżurny ratownik
WOPR. Przebywanie w niecce basenu oraz w pomieszczeniu wokół niecki (wraz z
wnęką prysznicową i toaletami ) pod nieobecność ratownika jest zabronione
3.
Wszyscy korzystający z basenu muszą podporządkować się poleceniom
dyżurnego ratownika w zakresie bezpieczeństwa, porządku czystości i ciszy.
4.
W razie niebezpieczeństwa ratownik WOPR może nakazać kąpiącym natychmiast
wyjść z wody i opuścić basen oznaczoną drogą ewakuacyjną.

5.
Dyżurny ratownik WOPR ma prawo nie dopuścić do korzystania z basenu osoby
u których występują widoczne oznaki chorób skóry, otwarte skaleczenia lub niezagojone
rany
6.
Wejście do szatni dozwolone jest tylko w klapkach basenowych. W przejściu z
szatni na basen obowiązuje opłukanie stóp w brodziku. Przed wejściem do wody oraz
po skorzystaniu z toalety obowiązuje dokładne umycie pod prysznicem.
7.
Osobom korzystającym z basenu zabrania się:
- stwarzać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu
- wchodzić do wody bez pozwolenia dyżurnego ratownika WOPR lub prowadzącego
zajęciach
- biegać po obrzeżach niecki basenu, trybunach, schodach prowadzących do szatni,
szatniach i pozostałych ciągach komunikacyjnych
- wykonywać skoków do wody bez zezwolenia i nadzoru prowadzącego zajęcia lub
dyżurnego ratownika WOPR.
- załatwiać potrzeby fizjologiczne w basenie
8.
Na sygnał kończący zajęcia wszyscy korzystający z basenu niezwłocznie
wychodzą z wody i opuszczają pomieszczenie basenu.
9.
Grupy zorganizowane wchodzą na basen i opuszczają go po zakończeniu zajęć w
sposób zorganizowany i pod nadzorem nauczyciela, opiekuna grupy.
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