
UCHWAŁA NR XXXIV/183/2014
RADY GMINY JASTRZĄB

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z gminnego boiska sportowego w Jastrzębiu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art.40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy w Jastrzębiu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z gminnego boiska sportowego w Jastrzębiu, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrząb.

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

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Bińkowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 maja 2014 r.

Poz. 4559



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/183/2014

Rady Gminy Jastrząb

z dnia 25 marca 2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W JASTRZĘBIU

1. Regulamin określa zasady korzystania z gminnego boiska sportowego.

2. Boisko sportowe zlokalizowane przy ul. Sportowej w Jastrzębiu stanowi własność Gminy Jastrząb.

3. Zarządzającym boiskiem jest Klub Sportowy „Jastrząb” w Jastrzębiu lub inny podmiot wyznaczony 
przez Wójta Gminy.

4. Boisko przeznaczone jest do gry w piłkę nożną oraz zajęć rekreacyjno – sportowych.

5. Boisko jest czynne w okresie od 15 lutego do 30 listopada ( w zależności od warunków 
atmosferycznych) w godzinach od 8.00 do 21.00. Zarządzający może czasowo wyłączyć boisko z korzystania.

6. Od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 16 obiekt jest udostępniany uczniom szkół na realizację zajęć 
edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego, sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz innych zajęć 
sportowo- rekreacyjnych. W poniedziałki boisko jest wyłączone z korzystania.

7. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego.

8. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do:

1) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i p.poż,

2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych,

3) utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu,

4) podporządkowania się poleceniom zarządzającego lub osób prowadzących zajęcia.

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

1) używania butów piłkarskich z kolcami,

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower, 
deskorolka, rolki,

3) przebywania osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

4) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających,

5) używania otwartego ognia, fajerwerków, niebezpiecznych narzędzi, broni,

6) korzystania z urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,

7) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

8) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

9) wprowadzania zwierząt,

10) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

11) zakłócania porządku, używania wulgarnych słów,

12) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

13) zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników.

10. Zarządzający lub obsługa boiska ma prawo:
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1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

2) zwrócić uwagę na zachowanie niezgodne z regulaminem,

3) nakazać opuszczenie boiska osobom naruszającym porządek publiczny lub przepisy niniejszego 
regulaminu.

11. Użytkownicy korzystający z boiska odpowiadają materialnie za wszystkie szkody wyrządzone na 
boisku za zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, a w przypadku osób nieletnich – 
ich opiekunowie lub rodzice.

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

13. Korzystanie z boiska odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność korzystającego.
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