
 

 

UCHWAŁA NR XXV/52/16 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU 

z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie Regulaminu korzystania z obiektu lekkoatletycznego przy ulicy Słonecznej  

w Szczawnie-Zdroju 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin korzystania z obiektu lekkoatletycznego przy ulicy Słonecznej 

w Szczawnie-Zdroju", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju. 

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

Województwa Dolnośląskiego i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

R. Bukowska-Mucha

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 września 2016 r.

Poz. 4386



Załącznik do Uchwały Nr XXV/52/16 

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju 

z dnia 26 września 2016 r. 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY ULICY 

SŁONECZNEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU 

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

1) Gminie - należy przez to rozumieć Uzdrowiskową Gminę Miejską Szczawno-Zdrój. 

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Szczawna-Zdroju. 

3) Obiekcie - należy przez to rozumieć obiekt lekkoatletyczny przy ulicy Słonecznej w Szczawnie-Zdroju. 

4) Administratorze - należy przez to rozumieć Burmistrza lub osobę przez niego upoważnioną. 

5) Gospodarzu obiektu - należy przez to rozumieć upoważnioną przez administratora osobę sprawującą 

nadzór nad stanem technicznym i estetycznym obiektu. 

§ 2. 1. Obiekt jest udostępniany bezpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 22.00. W sobotę  

i niedzielę obiekt jest przeznaczony do udostępniania, w zależności od potrzeb, w godzinach 7.00 – 21.00.  

W dni świąteczne obiekt nie jest udostępniany (jest nieczynny). 

2. Z obiektu korzystać mogą: 

1) dzieci i młodzież szkolna realizująca zadania dydaktyczne pod nadzorem nauczyciela, 

2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 

3) grupy zorganizowane w tym zakłady pracy, instytucje, organizacje, których liczebność powinna być 

dostosowana do charakteru zajęć, pod nadzorem wskazanej osoby odpowiedzialnej, 

4) osoby fizyczne, pod warunkiem wyznaczenia osoby odpowiedzialnej.  

§ 3. 1. Obiekt jest przeznaczony do uprawiania lekkoatletycznych dyscyplin sportowych, m.in. biegi, skok 

w dal, skok wzwyż, trójskok, pchnięcie kulą oraz do przeprowadzania rozgrywek dla grup młodzieżowych  

w piłkę nożną. 

2. Obiekt jest miejscem przeznaczonym do organizowania zawodów, zajęć i imprez o charakterze 

sportowm, rekreacyjnym, kulturalnym i oświatowym. 

3. Osoby przebywające na terenie obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych Hali Sportowej 

zlokalizowanej przy ulicy Słonecznej 1A, zgodnie z Regulaminem korzystania z Hali Sportowej. 

§ 4. Harmonogram korzystania z obiektu ustala administrator obiektu. 

§ 5. Administrator zastrzega, iż obiekt będzie nieczynny w sytuacji niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, utrudniających właściwe i bezpieczne korzystanie, w przypadkach koniecznej konserwacji 

bądź czynności serwisowych oraz w związku z organizacją imprez. 

§ 6. 1. Na nawierzchnie poliuretanowe wstęp mają jedynie osoby w obuwiu sportowym. Zakazane  

jest użytkowanie nawierzchni w korkach piłkarskich, obuwiu o podeszwie innej niż płaska lub obuwiu  

o twardych, ostrych krawędziach. 

2. Na nawierzchniach poliuretanowych zabroniona jest jazda na rolkach, deskorolkach, rowerach, 

pojazdach silnikowych. 

3. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na terenie obiektu należy użytkować zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

4. Korzystający ze sprzętu po zakończonych zajęciach, zobowiązany jest zdać sprzęt wyznaczonej przez 

administratora obiektu osobie. 
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5. Korzystający zobowiązani są do zgłaszania gospodarzowi obiektu każdego zauważonego uszkodzenia 

urządzeń, sprzętu sportowego lub innych elementów zagospodarowania terenu, a w szczególności uszkodzeń 

oraz zanieczyszczeń nawierzchni poliuretanowej. 

6. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan techniczny udostępnionych 

urządzeń oraz sprzętu sportowego. 

7. Prowadzący zajęcia sportowe, sportowo-rekreacyjne, rekreacyjne (nauczyciel, trener, opiekun)  

jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić administratorowi lub gospodarzowi obiektu, każdy zaistniały wypadek, 

wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia lub kontuzje osób korzystających z obiektu. 

§ 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu lekkoatletycznego zabrania się: 

1) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

2) wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, broni, petard, materiałów łatwopalnych oraz innych 

przedmiotów niebezpiecznych, 

3) wprowadzania zwierząt, 

4) wchodzenia na ogrodzenie, urządzenia sportowe, siatki i piłkochwyty, 

5) rozkładania sprzętu sportowego bez obecności osoby prowadzącej zajęcia lub opiekuna, 

6) wjeżdżania pojazdów na teren obiektu bez zezwolenia administratora, 

7) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 13 roku życia bez opiekuna, 

8) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia, 

9) sprzedaży towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i ankiet oraz przeprowadzania zbiórek na obiekcie 

bez zgody administratora. 

§ 8. 1. Korzystający z kompleksu boisk są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku stwierdzenia działań naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu administrator, 

trener, nauczyciel, instruktor lub inna osoba upoważniona może w stosunku do osób występujących wbrew 

Regulaminowi: 

a) zwrócić uwagę na zachowanie niewłaściwe i niezgodne z Regulaminem oraz wezwać do jego przestrzegania, 

b) nakazać opuszczenie obiektu, 

c) wezwać Policję, Straż Miejską lub inną stosowną służbę. 

3. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie 

obiektu należy poinformować odpowiednie służby, według potrzeb (np. administratora, Straż Miejską 

w Szczawnie-Zdroju, Policję, Straż Pożarną lub Pogotowie Ratunkowe). 
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