Uchwała Nr XXVI/366 /09
Rady Gminy Dobra
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych
Moje boisko „ORLIK 2012” w Dobrej przy ul. Poziomkowej

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181,
poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458) oraz w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o
kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, Nr 102, poz. 115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31,
Nr 25 poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112, Nr 207, poz. 1752, z
2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz.
726, Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 208, poz. 1531, z 2007 r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz.
1208) Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko
„ORLIK 2012” w Dobrej przy ul. Poziomkowej w brzmieniu określonym w załączniku do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Miluch

Załącznik do uchwały Nr XXVI/366/09
Rady Gminy Dobra
z dnia 26 marca 2009 r.

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych
„Moje boisko „ORLIK 2012” w Dobrej przy ul. Poziomkowej

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” jest Urząd Gminy
Dobra.
2. UŜytkownikami kompleksu boisk mogą być grupy zorganizowane jak równieŜ
osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
3. Kompleks boisk jest dostępny :
1) na zajęcia szkolne dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy –
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00,
2) dla wszystkich chętnych codziennie w godzinach od 14.00 do 22.00,
3) w miesiącach lipiec i sierpień w godzinach od 8.00 do 22.00 na podstawie
odrębnego harmonogramu ustalonego przez wskazanego pracownika Urzędu
Gminy.
4. Zajęcia sportowe na kompleksie boisk w terminie określonym w ust. 3 pkt. 2
koordynuje wskazany pracownik Urzędu Gminy.
5. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do okazania dokumentu toŜsamości
i wpisywania się do rejestru uŜytkowników prowadzonego na obiekcie.
6. Dopuszcza się moŜliwość wcześniejszej rezerwacji korzystania z boisk w
uzgodnieniu ze wskazanym pracownikiem Urzędu Gminy.
7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia
sportowego ( na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie piłkarskie z krótkimi
korkami z tworzywa sztucznego).
8. WyposaŜenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie naleŜy uŜytkować
zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzęt sportowy wydaje wskazany pracownik
Urzędu Gminy.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uŜytkownikom i korzystania z boisk zgodnie
z ich przeznaczeniem zabrania się:
1/ uŜywania butów piłkarskich na wysokich plastikowych i metalowych korkach
oraz obuwia z kolcami,
2/ wprowadzania i uŜytkowania sprzętu innego niŜ zgodnie z przeznaczeniem
boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
3/ wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych
przedmiotów niebezpiecznych,
4/ niszczenia urządzeń sportowych, wyposaŜenia obiektu oraz płyty boiska,
5/ palenia tytoniu, spoŜywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych,
6) zaśmiecania obiektu oraz rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska,
7/ zakłócania porządku i uŜywania słów wulgarnych,
8/ wprowadzania zwierząt,
9/ korzystania z boisk bez zgody wskazanego pracownika Urzędu Gminy,
10/ wjazdu na teren obiektu wszelkiego typu pojazdami,
11) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

12) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.

10. Całkowity zakaŜ wstępu na boiska mają osoby będące pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających.
11. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na obiekcie podczas planowanych
zajęć szkolnych ponosi nauczyciel, a podczas zajęć pozalekcyjnych instruktor,
trener, animator sportu itp.
12. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie w obecności
i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, trener, opiekun).
13. Przed kaŜdymi zajęciami prowadzący ma obowiązek sprawdzić stan urządzeń oraz
sprzętu sportowego.
14. Prowadzący zajęcia sportowo-rekreacyjne (nauczyciel, trener, opiekun) ma
obowiązek powiadomić wskazanego pracownika Urzędu Gminy o kaŜdym
zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.
15. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie korzystania z
obiektu oraz za rzeczy pozostawione na obiekcie przez uŜytkowników.
UŜytkownicy korzystają z boisk sportowych na własną odpowiedzialność.
16. Za szkody i zniszczenia powstałe w czasie korzystania z obiektu odpowiedzialność
materialną ponoszą osoby korzystające.
17. Korzystający z kompleksu boisk sportowych zobowiązani są do przestrzegania
przepisów PPOś i BHP.
18. Korzystanie z obiektu i pomieszczeń socjalnych jest bezpłatne.
19. W sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z
kompleksu boisk decyduje wskazany pracownik Urzędu Gminy.
20. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania
niniejszego regulaminu.

