
UCHWAŁA NR 207/XXXVII/14
RADY GMINY ROŚCISZEWO

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska gminnego w Łukomiu gm.Rościszewo.

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. 
z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) Rada Gminy Rościszewo uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Regulamin korzystania z boiska gminnego w Łukomiu gm.Rościszewo" stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rościszewie i na terenie boiska gminnego w Łukomiu, gm.Rościszewo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

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

 

 Przewodniczący Rady Gminy Rościszewo

Witold Dziurlikowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r.

Poz. 3869



Załącznik do Uchwały nr 207/XXXVII/14 
Rady Gminy w Rościszewie 
z dnia 31 marca 2014 roku. 

 
„Regulamin korzystania z boiska gminnego w Łukomiu, gm. Rościszewo” 

 
1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska gminnego. 
2. Administratorem boiska gminnego jest Gmina Rościszewo 
3. Zarządzającym boiskiem gminnym jest Ludowy Klub Sportowy ,,SKRWA'' 

Łukomie, zwany dalej „Zarządzającym''. 
4. Boisko przeznaczone jest do gry w piłkę nożną oraz zajęć rekreacyjno sportowych. 
5. Korzystanie z boiska jest bezpłatne. 
6. Boisko jest czynne w sezonie od 1 marca do 30 listopada. 
7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u Zarządzającego przez: 

 a) grupy zorganizowane – rezerwacji dokonuje trener, instruktor sportu, nauczyciel w-f, 
opiekun grupy itp.  
b) grupy dzieci i młodzieży  do lat 16 – rezerwacji dokonuje rodzic lub pełnoletni opiekun 
grupy. 

8. Warunki korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego  
i obuwia sportowego. 

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

a) używania butów piłkarskich z metalowymi korkami oraz kolców, 
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boisk np.: 
rower, motorower, deskorolka, rolki itp. 
c) niszczenie urządzeń sportowych i płyty boiska, 
d) palenia tytoniu, picia alkoholu oraz przyjmowania środków odurzających, 
e) przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków 
odurzających, 
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 
g) zakłócania porządku w trakcie prowadzonych zajęć lub gry, 
h) wprowadzania zwierząt, 
i) samowolnego rozpalania ognia, grlia itp. 
j) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i innych przedmiotów uważanych  
za niebezpieczne. 
10. Zabrania się przebywania na terenie boiska osobom poniżej 15 roku życia po zmroku 
bez opieki dorosłych. 

11. Za rzeczy wniesione przez użytkowników na teren boiska gminnego zarządzający 
boiskiem nie ponosi odpowiedzialności. 

12. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu. 
13. Uwagi dotyczące funkcjonowania boiska gminnego można zgłaszać  

do administratora. 
14.  Na terenie boiska gminnego administrator umieszcza tablicę informacyjną 

zawierającą: 
 a) regulamin korzystania z boiska gminnego w Łukomiu, gm. Rościszewo w formie     
tekstowej oraz  numery telefonów podstawowych jednostek w sferze bezpieczeństwa 
i porządku  publicznego tj.: Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Pożarnej. 
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