REGULAMIN
korzystania z obiektów sportowych
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
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Sale gimnastyczne i boiska szkolne służą wyłącznie do celów wychowania
fizycznego i zajęć sportowych.
Na sale gimnastyczne wolno wchodzić tylko pod opieką nauczyciela.
Młodzież na zajęcia wychowania fizycznego gromadzi się przed dzwonkiem we
wskazanych przez nauczyciela szatniach lub na boisku szkolnym.
Wstęp do sal gimnastycznych dozwolony jest tylko w zmiennym obuwiu
sportowym takim jak – trampki, półtrampki a na boiska szkolne w zmiennym
obuwiu sportowym.
Młodzież uczestniczy w zajęciach tylko w odpowiednich dla całej klasy,
ustalonych wcześniej z nauczycielem w.f.- strojach sportowych, składających
się ze spodenek sportowych i koszulki z krótkim rękawem.
Uczniowie biorący udział w zajęciach, przystępując do nich nie mogą mieć
założonych zegarków, biżuterii, kolczyków a długie włosy muszą mieć upięte.
Nie wolno młodzieży używać sprzętu i urządzeń sportowych bez wyraźnego
pozwolenia nauczyciela.
Wszystkie urządzenia sportowe a szczególnie przyrządy gimnastyczne, należy
przenosić i ustawiać ostrożnie, aby unikać uszkodzenia sprzętu, ścian, podłoża.
Uczniowie posiadający czasowe zwolnienia z zajęć w.f. muszą przebywać na
salach gimnastycznych lub boiskach szkolnych będąc przez cały czas pod
opieką i do dyspozycji nauczyciela.
Osoby nie biorące czynnego udziału w lekcji będąc na salach gimnastycznych
lub boiskach muszą uważnie obserwować prowadzone zajęcia.
O zauważonych uszkodzeniach na obiektach sportowych, korzystający muszą
niezwłocznie powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Pieniądze jak i przedmioty wartościowe, należy zostawiać w przeznaczonych
do tego celu miejscach na salach gimnastycznych lub pod kontrolą wybranej
przez nauczyciela osoby /nie zostawiać w szatniach/.
W czasie zajęć uczeń może opuścić salę sportową lub boisko szkolne
wyłącznie za wyraźnym pozwoleniem nauczyciela.
Kontuzje odniesione na zajęciach powinny być niezwłocznie zgłaszane
nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
Wszystkim uczniom przebywający na obiektach sportowych nie wolno jeść,
żuć gumy a telefony komórkowe muszą być wyłączone.
Wszyscy użytkownicy obiektów sportowych zobowiązani są do przestrzegania
niniejszego regulaminu.

