
UCHWAŁA NR XXXIII/184/2014
RADY GMINY KARNIEWO

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze stadionu gminnego w Karniewie

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 Gminy Karniewo uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania ze stadionu gminnego w Karniewie w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.   

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r.

Poz. 3853



Załącznik 
do Uchwały XXXIII/184/2014
Rady Gminy Karniewo
z dnia 20 marca 2014r.

Regulamin korzystania ze stadionu gminnego 
w Karniewie, gm. Karniewo

1. Regulamin określa zasady korzystania ze stadionu gminnego.
2. Administratorem stadionu gminnego jest Gmina Karniewo.
3. Zarządzającym stadionem gminnym jest Klub Sportowy PEŁTA KARNIEWO.
4. Stadion przeznaczony jest do gry w piłkę nożną oraz zajęć rekreacyjno-sportowych.
5. Korzystanie ze stadionu jest bezpłatne.
6. Stadion jest czynny w sezonie od 1 marca do 30 listopada.
7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania ze stadionu u Zarządzającego przez:

1) grupy zorganizowane - rezerwacji dokonuje trener, instruktor sportu, 
nauczyciel w-f, opiekun grupy itp.

2) grupy dzieci i młodzieży do lat 16 - rezerwacji dokonuje rodzic lub pełnoletni 
opiekun grupy.

8. Warunkiem korzystania ze stadionu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego 
i obuwia sportowego.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym ze stadionu zgodnie z jego 
przeznaczeniem zabrania się :

1) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem 
boiska np.: samochód, motocykl, motorower, itp.

2) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
3) wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie stadionu,
4) wnoszenia oraz spożywania środków odurzających na terenie stadionu.
5) przebywania osób nietrzeźwych,
6) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
7) wnoszenia wszelkich materiałów pirotechnicznych,
8) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 
9) zakłócania porządku, 
10) wprowadzania zwierząt, 

10. Użytkownicy korzystający ze stadionu odpowiadają materialnie za wszystkie szkody 
wyrządzone na stadionie, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących 
przepisach, a w przypadku osób niepełnoletnich - ich opiekunowie lub rodzice.

11. Za rzeczy wniesione przez użytkowników na teren stadionu gminnego zarządzający 
stadionem nie ponosi odpowiedzialności.

12. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
13. Korzystanie ze stadionu gminnego odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność 

korzystającego.
14. Uwagi dotyczące funkcjonowania stadionu gminnego można zgłaszać do 

administratora.
15. Na terenie stadionu gminnego administrator stadionu umieszcza tablicę informacyjną 

zawierającą:
1) regulamin korzystania ze stadionu gminnego w Karniewie, gm. Karniewo w 

formie tekstowej,
2) numery telefonów podstawowych jednostek w obszarze bezpieczeństwa i 

porządku publicznego: Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna, Urząd 
Gminy w Karniewie. 

16. Wszelkie odstępstwa od niniejszego regulaminu mogą odbywać się wyłącznie za 
pisemną zgodą Wójta.
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