
 

 

UCHWAŁA NR LXVII/596/14 

RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 28 czerwca 2014 r. 

w sprawie Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy 

Kłodzkiej 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala co następuje: 

§ 1.   Uchwala się Regulamin korzystania ze stadionu sportowego przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy 

Kłodzkiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Pokora 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
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Załącznik  do Uchwały Nr LXVII/596/14 

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej 

z dnia 28 czerwca 2014 r. 

 

Regulamin korzystania ze stadionu sportowego przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej 

§ 1.  Ilekroć w treści niniejszego regulaminu jest mowa o: 

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Bystrzyca Kłodzka. 

2) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej. 

3) stadionie sportowym - należy przez to rozumieć boisko do piłki nożnej, bieżnię lekkoatletyczną, skocznię 

do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą oraz siłownię zewnętrzną wraz z zapleczem szatniowo 

sanitarnym zlokalizowanym przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej. 

4) właściciel - właścicielem obiektu sportowego jest Gmina Bystrzyca Kłodzka. 

§ 2.  Stadion sportowy przeznaczony jest do uprawiania sportu i rekreacji. 

1. Mieszkańcy uprawnieni są do korzystania z urządzeń sportowych i rekreacyjnych w grupach 

zorganizowanych i indywidualnie przez wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7:00 do 22:00. 

3. Wejście na teren stadionu sportowego równoznaczne jest z zapoznaniem się i zobowiązaniem  

do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

4. W trosce o bezpieczeństwo, teren kompleksu objęty jest ciągłym monitoringiem. 

5. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na kompleksie sportowym, należy użytkować zgodnie 

z jego przeznaczeniem. 

6. Doraźną działalność handlową i gastronomiczną na terenie stadionu, prowadzić mogą wyłącznie 

podmioty prawne i osoby fizyczne posiadające pisemne zezwolenie wydane przez właściciela kompleksu. 

7. Burmistrz jest upoważniony do zmiany godzin otwarcia lub odwołania niektórych zajęć w przypadku 

organizacji imprez sportowych, które nie były planowanego. 

§ 3.  Korzystającym ze stadionu sportowego zabrania się: 

1) używania obuwia do biegów o wysokich i średnich kolcach na bieżni lekkoatletycznej, 

2) używania kijków do Nordic Walking z ostrymi zakończeniami na okólnej bieżni lekkoatletycznej, 

3) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego jak do gry na stadionie, w tym rowerów, skuterów, 

deskorolek, rolek, wrotek itp, 

4) wnoszenie petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów 

niebezpiecznych, 

5) wchodzenia na kompleks sportowy przez ogrodzenie oraz wspinania się na urządzenia sportowe, słupy 

oświetleniowe itp., 

6) przeszkadzania w zajęciach lub grze innym uczestnikom obiektu, 

7) wprowadzania psów i innych zwierząt, 

8) niszczenia bieżni lekkoatletycznej, płyty boiska i urządzeń towarzyszących, 

9) zaśmiecania stadionu sportowego, 

10) palenia tytoniu i innych materiałów palnych, spożywania alkoholu i środków odurzających  

oraz posługiwania się otwartym ogniem, 

11) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

12) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie  alkoholu lub środków odurzających, 

13) zaśmiecania terenu i załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nie przeznaczonych, 
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14) pozostawiania dzieci do lat 7 bez opieki dorosłych. 

§ 4. 1. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan techniczny 

udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego. 

2. Opiekun, trener, instruktor, nauczyciel grupy opuszcza kompleks sportowy ostatni po wyjściu całej 

grupy. 

3. Prowadzący zajęcia sportowo - rekreacyjne (nauczyciel, instruktor, trener, opiekun) jest zobowiązany 

powiadomić Właściciela obiektu o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego, a także o fakcie 

uszkodzenia urządzeń. 

4. Wszystkie drogi ewakuacyjne muszą być utrzymywane w stanie w  stanie wolnym. 

5. Wiążące rozstrzygnięcia dotyczące sposobu korzystania z kompleksu sportowego podejmuje właściciel 

Stadionu, trener, instruktor, nauczyciel, opiekun, który może: 

1) nakazać zmianę obuwia na sportowe, 

2) zwrócić uwagę na niezgodne z Regulaminem zachowanie lub korzystanie z obiektu, 

3) nakazać opuszczenie terenu boisk, 

4) wezwać służby porządkowe celem przywrócenia porządku. 

6.   O wszystkich przypadkach naruszenia niniejszego Regulaminu, należy niezwłocznie powiadomić 

Wydział Promocji i Sportu tutejszego urzędu tel. 748117675 w godz. od 7:30 do 15:30  

lub gospodarza obiektu tel. 781508845 
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