
PRAVILA O UPORABI IGRIŠČA

Igrišče je v času izvajanja dejavnosti šole namenjeno izvajanju športno-rekreativne dejavnosti ter izvajanju varstva in rekreacije oddelkov Osnovne šole 
Bistrica, in sicer od 7.00 do 16.00. Od 16.00 do 22.00 je na voljo tudi ostalim izvajalcem in uporabnikom.

V času, ko šola ne izvaja dejavnosti, lahko igrišče v skladu s temi pravili uporabljajo zunanji izvajalci. Zunanji izvajalci, ki želijo organizirano uporabljati igrišče, morajo 
nasloviti na upravo šole pisno prošnjo vsaj 5 delovnih dni pred načrtovano uporabo.

V primeru, da je igrišče in preostala površina na voljo tudi drugim uporabnikom (vsem občanom) izven delovnega časa šole, morajo osebe, ki skrbijo za varstvo otrok oz. 
mladoletnih oseb, poskrbeti za njihovo varnost – uporaba igral in javne površine je na njihovo lastno odgovornost.

V času, ko deluje šola, je uporaba ostalim uporabnikom omejena – prisotnost ni dovoljena ali je v takšnem okviru, da ne moti izvajanja šolskega programa.

Delovno osebje šole zagotovi, da so vsi rekviziti na igrišču, igrala in oprema v brezhibnem stanju.

Rekviziti in pripomočki na igrišču lahko predstavljajo potencialno nevarnost za poškodbe otrok in osebja, zato jih je potrebno ustrezno uporabljati (npr. strogo je prepovedano 
metanje predmetov, ki lahko poškodujejo ljudi).

V primeru, da se izvajajo dejavnosti, pri katerih lahko nastopi poškodba, mora delovno osebje prostor primerno zavarovati ter uporabnike opozoriti na nevarnost.

Delovno osebje/izvajalec po pregledu igrišča prevzame odgovornost za vso nastalo škodo, ki je nastala med izvajanjem dejavnosti.

Uporabnik / izvajalec mora poskrbeti za čistočo in red na igrišču.

Vsako poškodbo igral, opreme ali otrok mora uporabnik / izvajalec takoj prijaviti upravljalcu igrišča (do 16.00 ali prvi delovni dan) ne glede na to, kdaj in komu se je 
poškodba pripetila.

Vso škodo, ki bi nastala zaradi neprimerne uporabe igrala, površine objektov, je izvajalec / uporabnik dolžan poravnati oz. se z upravljalcem dogovoriti za odpravo škode.

V času mraka in teme oz. neprimerne osvetlitve se igrišče ne sme uporabljati, ker uporaba ni varna.

Na igrišče ni dovoljeno voditi psov in drugih živali.

Vnos hrane, steklenic, alkoholnih pijač na igrišče je prepovedan in prepovedano je odmetavanje žvečilnih gumijev.

Za dostop na igrišče se uporabljajo pešpoti in vhod z vrati oz. prehodi.

Prepovedano je plezanje preko ograj ali poškodovanje ograje.

Prepovedana je vožnja s kolesi, rolkami, otroškimi vozički, motornimi kolesi, kolesi z motorjem, drugimi vozili ali stvarmi, saj lahko poškodujejo osebe in površine igrišča.

Igrišče se lahko uporablja le za z upravljalcem dogovorjene dejavnosti.

Upravljalec ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki bi nastale zaradi kršenja teh pravil o uporabi igrišča.

Upravljalec ima pravico opozoriti in posledično z igrišča odstraniti osebo, ki namerno in kljub opozorilom krši igriščni red, z neprimernim vedenjem ogroža ali moti druge 
uporabnike igrišč, povzroča škodo na igriščih in objektih športnega parka.

Upravljalec:
OSNOVNA ŠOLA BISTRICA


