
Uchwała Nr XLII/228/2009 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

w sprawie Regulaminu korzystania z „Zespołu boisk sportowych ORLIK 2012” należących do Gminy Kietrz 

Na podstawie art.18 ust.1 i art. 40 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r

Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr

138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 Nr52, poz. 420.) Rada 

Miejska w Kietrzu uchwala:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z „Zespołu boisk sportowych ORLIK 2012”, zlokalizowanego w Kietrzu 

przy ul. Kościuszki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 

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

Opolskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Kietrzu 

Franciszek Sobczuk 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH  

„Zespół boisk sportowych ORLIK 2012”służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla rozwoju 

sportu dziecięcego i młodzieżowego. Jest to obiekt użyteczności publicznej przeznaczony dla społeczności 

lokalnej 

Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Gmina Kietrz 

1. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

2. Terminy i godziny korzystania z zespołu boisk ustala Burmistrz Kietrza w drodze zarządzenia. 

3. Korzystanie z boisk odbywa się tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się

z niniejszym regulaminem. 

5. Zajęcia dla szkolnych grup zorganizowanych odbywają się pod nadzorem nauczyciela, opiekuna. 

6. Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie, w czasie przeznaczonym do ogólnego korzystania odbywa się 

wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i na ich odpowiedzialność. 

7. Trener-animator ustala w formie pisemnej szczegółowy harmonogram zajęć odbywających się w terminach 

określonych w punkcie 2 na okresy co najmniej półroczne, po uprzednim zapoznaniu się z opiniami dyrektorów szkół, 

stowarzyszeń kultury fizycznej i innych podmiotów. 

8. Burmistrz Kietrza jest upoważniony do zmiany przyjętego na dany okres harmonogramu lub odwołania niektórych 

zajęć objętych harmonogramem w przypadku organizacji imprez sportowych, które nie były planowane. 

9. W przypadku równoczesnej rezerwacji boiska o nawierzchni poliuretanowej z przeznaczeniem do gry w tenisa 

ziemnego lub koszykówkę, siatkówkę – pierwszeństwo w rezerwacji boiska mają drużyny do gry w piłkę siatkową bądź 

koszykówkę. 

10. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do podania swoich personaliów trenerowi-animatorowi sportu celem 

odnotowania pobytu w dzienniku użytkowników obiektu. 

11. Z przyczyn niezależnych od administratora oraz na czas remontów i koniecznych napraw korzystanie z obiektu 

może być ograniczone lub odwołane. 

12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego typu halowego. 

13. Dopuszcza się korzystanie w obuwiu z niewielkimi korkami gumowymi lub z tworzywa sztucznego wyłącznie na 

boisku o nawierzchni ze sztucznej trawy. 

14. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 

instrukcjami animatora lub gospodarza obiektu. 

15. Wypożyczenie i zwrot sprzętu sportowego odbywa się za potwierdzeniem pobrania/zwrotu. 

16. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boisk zabrania się: 

17. Animator lub gospodarz obiektu może: 

18. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody. 

19. Każdy wypadek należy zgłosić trenerowi - animatorowi sportu lub gospodarzowi obiektu.  

20. Osoby przebywające na kompleksie mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 

21. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności. 

22. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a także

poleceń wydanych przez trenera-animatora sportu lub gospodarza obiektu. 

23. Niezastosowanie się do niniejszego Regulaminu będzie skutkować: 

Załącznik do Uchwały Nr 

XLII/228/2009

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 28 grudnia 2009 r.

a) wstępu osobom nietrzeźwym;

b) używania butów innych niż określonych w pkt 12 i 13;

c) wprowadzania i użytkowania rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp.;

d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk;

e) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe oraz niewłaściwego korzystania z wyposażenia;

f) żucia gumy, palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających;

g) śmiecenia, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;

h) zakłócania zajęć i gier;

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;

j) wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego;

k) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez dorosłego opiekuna;

l) wprowadzania zwierząt;

m) korzystania z boisk bez zgody trenera - animatora sportu lub gospodarza obiektu;

a) wyłączyć obiekt w części lub w całości z korzystania;

b) odwołać wcześniejszą rezerwację obiektu;

c) nakazać opuszczenie obiektu wszystkim korzystającym;

d) pobrać kaucję za wypożyczony sprzęt;

e) pobrać za pokwitowaniem środki finansowe za zniszczony sprzęt lub mienie;

f) skontrolować pod kątem bezpieczeństwa osoby wchodzące na teren obiektu;

g) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;

h) zwrócić uwagę na niekulturalne, niezgodne z duchem sportowym zachowanie;

i) nakazać opuszczenie terenu boisk i kompleksu sportowego;

j) zakazać wstępu na kompleks osobom, które notorycznie zakłócają ład i porządek, lub których zachowanie nie licuje 

z duchem sportowej rywalizacji i kibicowania. 

a) usunięciem z terenu Zespołu boisk,

b) odpowiednim postępowaniem w wypadku naruszenia kodeksu wykroczeń lub karnego.

Pamiętaj! 

TELEFONY ALARMOWE

tel. kom. 112

Pogotowie Ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Policja 997
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Uchwała Nr XLII/228/2009 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

w sprawie Regulaminu korzystania z „Zespołu boisk sportowych ORLIK 2012” należących do Gminy Kietrz 

Na podstawie art.18 ust.1 i art. 40 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r

Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr

138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 Nr52, poz. 420.) Rada 

Miejska w Kietrzu uchwala:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z „Zespołu boisk sportowych ORLIK 2012”, zlokalizowanego w Kietrzu 

przy ul. Kościuszki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 

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

Opolskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Kietrzu 

Franciszek Sobczuk 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH  

„Zespół boisk sportowych ORLIK 2012”służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla rozwoju 

sportu dziecięcego i młodzieżowego. Jest to obiekt użyteczności publicznej przeznaczony dla społeczności 

lokalnej 

Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Gmina Kietrz 

1. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

2. Terminy i godziny korzystania z zespołu boisk ustala Burmistrz Kietrza w drodze zarządzenia. 

3. Korzystanie z boisk odbywa się tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się

z niniejszym regulaminem. 

5. Zajęcia dla szkolnych grup zorganizowanych odbywają się pod nadzorem nauczyciela, opiekuna. 

6. Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie, w czasie przeznaczonym do ogólnego korzystania odbywa się 

wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i na ich odpowiedzialność. 

7. Trener-animator ustala w formie pisemnej szczegółowy harmonogram zajęć odbywających się w terminach 

określonych w punkcie 2 na okresy co najmniej półroczne, po uprzednim zapoznaniu się z opiniami dyrektorów szkół, 

stowarzyszeń kultury fizycznej i innych podmiotów. 

8. Burmistrz Kietrza jest upoważniony do zmiany przyjętego na dany okres harmonogramu lub odwołania niektórych 

zajęć objętych harmonogramem w przypadku organizacji imprez sportowych, które nie były planowane. 

9. W przypadku równoczesnej rezerwacji boiska o nawierzchni poliuretanowej z przeznaczeniem do gry w tenisa 

ziemnego lub koszykówkę, siatkówkę – pierwszeństwo w rezerwacji boiska mają drużyny do gry w piłkę siatkową bądź 

koszykówkę. 

10. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do podania swoich personaliów trenerowi-animatorowi sportu celem 

odnotowania pobytu w dzienniku użytkowników obiektu. 

11. Z przyczyn niezależnych od administratora oraz na czas remontów i koniecznych napraw korzystanie z obiektu 

może być ograniczone lub odwołane. 

12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego typu halowego. 

13. Dopuszcza się korzystanie w obuwiu z niewielkimi korkami gumowymi lub z tworzywa sztucznego wyłącznie na 

boisku o nawierzchni ze sztucznej trawy. 

14. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 

instrukcjami animatora lub gospodarza obiektu. 

15. Wypożyczenie i zwrot sprzętu sportowego odbywa się za potwierdzeniem pobrania/zwrotu. 

16. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boisk zabrania się: 

17. Animator lub gospodarz obiektu może: 

18. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody. 

19. Każdy wypadek należy zgłosić trenerowi - animatorowi sportu lub gospodarzowi obiektu.  

20. Osoby przebywające na kompleksie mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 

21. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności. 

22. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a także

poleceń wydanych przez trenera-animatora sportu lub gospodarza obiektu. 

23. Niezastosowanie się do niniejszego Regulaminu będzie skutkować: 

Załącznik do Uchwały Nr 

XLII/228/2009

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 28 grudnia 2009 r.

a) wstępu osobom nietrzeźwym;

b) używania butów innych niż określonych w pkt 12 i 13;

c) wprowadzania i użytkowania rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp.;

d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk;

e) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe oraz niewłaściwego korzystania z wyposażenia;

f) żucia gumy, palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających;

g) śmiecenia, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;

h) zakłócania zajęć i gier;

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;

j) wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego;

k) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez dorosłego opiekuna;

l) wprowadzania zwierząt;

m) korzystania z boisk bez zgody trenera - animatora sportu lub gospodarza obiektu;

a) wyłączyć obiekt w części lub w całości z korzystania;

b) odwołać wcześniejszą rezerwację obiektu;

c) nakazać opuszczenie obiektu wszystkim korzystającym;

d) pobrać kaucję za wypożyczony sprzęt;

e) pobrać za pokwitowaniem środki finansowe za zniszczony sprzęt lub mienie;

f) skontrolować pod kątem bezpieczeństwa osoby wchodzące na teren obiektu;

g) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;

h) zwrócić uwagę na niekulturalne, niezgodne z duchem sportowym zachowanie;

i) nakazać opuszczenie terenu boisk i kompleksu sportowego;

j) zakazać wstępu na kompleks osobom, które notorycznie zakłócają ład i porządek, lub których zachowanie nie licuje 

z duchem sportowej rywalizacji i kibicowania. 

a) usunięciem z terenu Zespołu boisk,

b) odpowiednim postępowaniem w wypadku naruszenia kodeksu wykroczeń lub karnego.

Pamiętaj! 

TELEFONY ALARMOWE

tel. kom. 112

Pogotowie Ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Policja 997
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Uchwała Nr XLII/228/2009 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

w sprawie Regulaminu korzystania z „Zespołu boisk sportowych ORLIK 2012” należących do Gminy Kietrz 

Na podstawie art.18 ust.1 i art. 40 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r

Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr

138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 Nr52, poz. 420.) Rada 

Miejska w Kietrzu uchwala:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z „Zespołu boisk sportowych ORLIK 2012”, zlokalizowanego w Kietrzu 

przy ul. Kościuszki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 

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

Opolskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Kietrzu 

Franciszek Sobczuk 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH  

„Zespół boisk sportowych ORLIK 2012”służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla rozwoju 

sportu dziecięcego i młodzieżowego. Jest to obiekt użyteczności publicznej przeznaczony dla społeczności 

lokalnej 

Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Gmina Kietrz 

1. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

2. Terminy i godziny korzystania z zespołu boisk ustala Burmistrz Kietrza w drodze zarządzenia. 

3. Korzystanie z boisk odbywa się tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się

z niniejszym regulaminem. 

5. Zajęcia dla szkolnych grup zorganizowanych odbywają się pod nadzorem nauczyciela, opiekuna. 

6. Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie, w czasie przeznaczonym do ogólnego korzystania odbywa się 

wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i na ich odpowiedzialność. 

7. Trener-animator ustala w formie pisemnej szczegółowy harmonogram zajęć odbywających się w terminach 

określonych w punkcie 2 na okresy co najmniej półroczne, po uprzednim zapoznaniu się z opiniami dyrektorów szkół, 

stowarzyszeń kultury fizycznej i innych podmiotów. 

8. Burmistrz Kietrza jest upoważniony do zmiany przyjętego na dany okres harmonogramu lub odwołania niektórych 

zajęć objętych harmonogramem w przypadku organizacji imprez sportowych, które nie były planowane. 

9. W przypadku równoczesnej rezerwacji boiska o nawierzchni poliuretanowej z przeznaczeniem do gry w tenisa 

ziemnego lub koszykówkę, siatkówkę – pierwszeństwo w rezerwacji boiska mają drużyny do gry w piłkę siatkową bądź 

koszykówkę. 

10. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do podania swoich personaliów trenerowi-animatorowi sportu celem 

odnotowania pobytu w dzienniku użytkowników obiektu. 

11. Z przyczyn niezależnych od administratora oraz na czas remontów i koniecznych napraw korzystanie z obiektu 

może być ograniczone lub odwołane. 

12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego typu halowego. 

13. Dopuszcza się korzystanie w obuwiu z niewielkimi korkami gumowymi lub z tworzywa sztucznego wyłącznie na 

boisku o nawierzchni ze sztucznej trawy. 

14. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz 

instrukcjami animatora lub gospodarza obiektu. 

15. Wypożyczenie i zwrot sprzętu sportowego odbywa się za potwierdzeniem pobrania/zwrotu. 

16. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boisk zabrania się: 

17. Animator lub gospodarz obiektu może: 

18. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody. 

19. Każdy wypadek należy zgłosić trenerowi - animatorowi sportu lub gospodarzowi obiektu.  

20. Osoby przebywające na kompleksie mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 

21. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności. 

22. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a także

poleceń wydanych przez trenera-animatora sportu lub gospodarza obiektu. 

23. Niezastosowanie się do niniejszego Regulaminu będzie skutkować: 

Załącznik do Uchwały Nr 

XLII/228/2009

Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 28 grudnia 2009 r.

a) wstępu osobom nietrzeźwym;

b) używania butów innych niż określonych w pkt 12 i 13;

c) wprowadzania i użytkowania rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp.;

d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk;

e) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe oraz niewłaściwego korzystania z wyposażenia;

f) żucia gumy, palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających;

g) śmiecenia, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;

h) zakłócania zajęć i gier;

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;

j) wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego;

k) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez dorosłego opiekuna;

l) wprowadzania zwierząt;

m) korzystania z boisk bez zgody trenera - animatora sportu lub gospodarza obiektu;

a) wyłączyć obiekt w części lub w całości z korzystania;

b) odwołać wcześniejszą rezerwację obiektu;

c) nakazać opuszczenie obiektu wszystkim korzystającym;

d) pobrać kaucję za wypożyczony sprzęt;

e) pobrać za pokwitowaniem środki finansowe za zniszczony sprzęt lub mienie;

f) skontrolować pod kątem bezpieczeństwa osoby wchodzące na teren obiektu;

g) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;

h) zwrócić uwagę na niekulturalne, niezgodne z duchem sportowym zachowanie;

i) nakazać opuszczenie terenu boisk i kompleksu sportowego;

j) zakazać wstępu na kompleks osobom, które notorycznie zakłócają ład i porządek, lub których zachowanie nie licuje 

z duchem sportowej rywalizacji i kibicowania. 

a) usunięciem z terenu Zespołu boisk,

b) odpowiednim postępowaniem w wypadku naruszenia kodeksu wykroczeń lub karnego.

Pamiętaj! 

TELEFONY ALARMOWE

tel. kom. 112

Pogotowie Ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Policja 997
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