
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIII/58/2011 

RADY GMINY W ŁUBNICACH 

z dnia 25 listopada 2011 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego 

 „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” w Łubnicach  

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 

116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 

i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 Nr 40, poz. 230, Nr 106, 

poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” 

w Łubnicach przy ul. Leśnej 4, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.  

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

twa Łódzkiego.  

 

  

 Przewodniczący Rady  

Gminy w Łubnicach: 

Marek Grzesiak 
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Załącznik  

do uchwały nr XIII/58/2011 

Rady Gminy w Łubnicach 

z dnia 25 listopada 2011 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO  

„MOJE BOISKO - ORLIK 2012 ” W ŁUBNICACH  

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.  

§ 2. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.  

§ 3. Właścicielem kompleksu boisk sportowych jest Gmina Łubnice.  

§ 4. Administratorem zespołu boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012”, jest Dyrektor Zespołu Szkół 

im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach.  

§ 5. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.  

§ 6. Kompleks boisk sportowych jest czynny:  

1) podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów Zespołów Szkół z terenu Gminy Łubnice w okresie ro-

ku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº-16ºº. Odpowiedzialność za obiekt i uczniów w czasie 

zajęć szkolnych ponosi nauczyciel-opiekun grupy;  

2) obiekt jest dostępny dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych w dniach:  

- poniedziałek – piątek od godz. 16ºº do godz. 21ºº,  

- sobota - niedziela od godz. 12ºº do godz. 21ºº,  

- w okresie wakacyjnym, tj. lipiec- sierpień codziennie od godz. 12ºº do godz. 22ºº.  

§ 7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników 

oraz w trakcie przeprowadzania remontów lub konserwacji boisk, animator lub właściciel obiektu może zawie-

sić korzystanie z obiektu.  

§ 8. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu u animatora.  

§ 9. 1. Osoby korzystające z obiektu obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowa-

dzonego przez animatora. W przypadku grup zorganizowanych, każda grupa korzystająca z obiektu zobowią-

zana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru wraz z okazaniem dokumentu potwierdza-

jącego tożsamość.  

2. Dzieci do 7 roku życia mogą korzystać z obiektu pod opieką rodziców lub opiekunów.  

§ 10. Zajęcia sportowe odbywające się po godzinach nauki szkolnej koordynuje pełniący dyżur animator.  

§ 11. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.  

§ 12. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowe-

go, z zastrzeżeniem § 13 pkt 2 oraz załącznikiem do niniejszego regulaminu (na boisku piłkarskim dopuszcza 

się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).  

§ 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznacze-

niem, zabrania się:  

1) korzystania z boisk bez zgody animatora;  

2) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;  

3) wprowadzania oraz użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, takich jak: rower, 

motorower, deskorolka, rolki, itp.;  

4) niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska, szatni;  

5) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;  

6) palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu (dotyczy również parkingu);  
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7) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych oraz metalowych;  

8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;  

9) wprowadzania zwierząt;  

10) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.  

§ 14. Korzystający z obiektu, zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia animatorowi wszelkich 

uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach lub powstałych w bieżącym użytkowaniu.  

§ 15. Animator, w zależności od sytuacji może:  

1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;  

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;  

3) nakazać opuszczenie terenu boiska;  

4) wezwać policję.  

§ 16. Zasady korzystania z obiektu przez kluby sportowe i grupy zorganizowane:  

1) kluby sportowe działające, mogą nieodpłatnie korzystać z obiektu do celów treningowych, po uprzednim 

zapisaniu się u animatora sprawującego nadzór nad boiskiem;  

2) w przypadku korzystania przez klub sportowy tylko z jednego boiska (np. piłkarskiego), pozostałe boiska 

(np. wielofunkcyjne) są dostępne dla mieszkańców;  

3) klucz do szatni na czas korzystania z obiektu otrzymuje osoba odpowiedzialna za drużynę, co potwierdza 

podpisem złożonym w rejestrze. Osoba pobierająca klucze odpowiada za przedmioty pozostawione w szat-

ni;  

4) Trener, opiekun grupy odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach oraz pomieszczeniach sanitar-

nych po każdych zajęciach.  

§ 17. 1. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych należy zgłaszać do administratora obiektu.  

2. Animator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.  

§ 18. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian godzin i harmonogramu udostęp-

niania obiektu.  

§ 19. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, 

przepisów p.poż. i bhp, a w szczególności uwag animatora.  

§ 20. Wszelkie skaleczenia, urazy, itp. należy niezwłocznie zgłaszać trenerowi, opiekunowi i animatorowi.  

§ 21. Za szkody na osobach i mieniu powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z obiektu i znajdują-

cych się na nim urządzeń lub wyrządzone osobom trzecim odpowiadają korzystający z obiektu, a w przypadku 

osób niepełnoletnich – ich rodzice lub opiekunowie – w pełnej wysokości szkody.  

§ 22. Numery Alarmowe:  

1) Pogotowie Ratunkowe – 999;  

2) Straż Pożarna – 998;  

3) Policja – 997;  

4) Tel. Alarmowy - 112.  
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Załącznik 

do uchwały nr XIII/58/2011 

Rady Gminy w Łubnicach 

z dnia 25 listopada 2011 r. 
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