
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/493/2013 

RADY GMINY CHEŁMIEC 

z dnia 5 lutego 2013 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Chełmiec  

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co 

następuje:  

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowo – rekreacyjnych "Moje Boisko Orlik 

2012" w Świniarsku, Wielogłowach, Chełmcu, Gmina Chełmiec stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały.  

§ 2. Uchwala się Regulamin korzystania z sal/hal sportowych na terenie Gminy Chełmiec – Świniarsko, 

Piątkowa, Chełmiec, Paszyn, Marcinkowice, Trzetrzewina, Chomranice, Librantowa, Wielogłowy, Biczyce 

Dolne stanowiący załącznik nr 2 niniejszej uchwały.  

§ 3. Uchwala się Regulamin korzystania ze Skate Parku przy Zespole Szkół w Chełmcu stanowiący 

załącznik nr 3 niniejszej uchwały.  

§ 4. Uchwala się Regulamin korzystania z obiektów sportowych w Trzetrzewinie (Arena Trzetrzewina), 

Biczycach Dolnych (przy ZS Biczyce Dolne), Klęczany (przy GOK'u) stanowiący załącznik nr 4 niniejszej 

uchwały.  

§ 5. Uchwala się Regulamin korzystania z obiektu sportowego w Małej Wsi stanowiący załącznik nr 5 

niniejszej uchwały.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/397/2009 Rady Gminy Chełmiec z dnia 18.02.2009r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo – rekreacyjnych "Moje Boisko Orlik 2012" 

w Świniarsku, Gmina Chełmiec.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy  

Paweł Bogdanowicz 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 lutego 2013 r.

Poz. 1427



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/493/2013 

Rady Gminy Chełmiec 

z dnia 5 lutego 2013 r. 

 

Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012  

1. Obiekt sportowo – rekreacyjny „Moje Boisko Orlik 2012” zlokalizowany w miejscowości Świniarsku oraz 

przy Zespole Szkół w Wielogłowach i Chełmcu gmina Chełmiec, jest własnością Gminy Chełmiec.  

2. Z obiektu i sprzętu sportowo – rekreacyjnego korzystać mogą bezpłatnie szkoły, kluby sportowe, organizacje 

społeczne, zakłady pracy z terenu Gminy Chełmiec oraz osoby fizyczne będące mieszkańcami tejże gminy po 

uprzednim uzgodnieniu terminu z instruktorem sportu.  

3. Boiska są czynne w następujących terminach:  

a) zajęcia szkolne dla uczniów Gminy Chełmiec w okresie szkolnym:  

poniedziałek - piątek godz. 8.00 -16.00  

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:  

poniedziałek - piątek godz. 16.00 - 22.00  

sobota- godz. 10.00 - 22.00  

niedziela - godz. 10.00 – 22.00  

4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 3 "b" koordynuje pełniący dyżur instruktor 

sportu.  

5. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.  

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.  

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

z zastrzeżeniem pkt. 8 "a" (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa 

sztucznego).  

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem 

zabrania się:  

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,  

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład: rower, 

motorower, deskorolka, rolki itp.,  

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,  

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,  

e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,  

f) zaśmiecania,  

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,  

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,  

i) przebywania po zmroku, na terenie obiektu, osobom poniżej 10 roku życia bez opieki,  

j) wprowadzania zwierząt,  

k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,  

l) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.  

9. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu z winy uczestnika 

lub wyrządzone przez osoby trzecie.  
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10. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.  

11. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.  

12. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby 

korzystające.  

13. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.  

14. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do 

uwag instruktora sportu.  

15. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.  

16. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu wg godzi otwarcia 

jak w soboty i niedziele.  

17. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 8 korzystania z boisk podejmuje instruktor 

sportu, który w zależności od sytuacji może:  

- nakazać zmianę obuwia sportowego,  

- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niegodne z regulaminem zachowanie,  

- nakazać opuszczenie terenu boisk.  

  

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy  

Paweł Bogdanowicz 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/493/2013 

Rady Gminy Chełmiec 

z dnia 5 lutego 2013 r. 

 

REGULAMIN WYNAJMNY HAL i SAL SPORTOWYCH na terenie Gminy Chełmiec  

§ 1.  

1. Hala i sala sportowa służy do przeprowadzenia zajęć i rozgrywek sportowych, oraz innych imprez 

rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.  

2. Właścicielem hal/sal sportowych w Świniarsku, Piątkowej, Chełmcu, Marcinkowicach, Paszynie, 

Trzetrzewinie, Chomranicach, Librantowej, Wielogłowach, Biczycach Dolnych jest Gmina Chełmiec.  

3. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu przez Wydział Sportu i Rekreacji 

Gminy Chełmiec.  

a) Hala i sala sportowa jest czynna:  

poniedziałek - piątek w godz. 8:00-23:00,  

sobota - niedziela w godz. 9:00-23:00,  

b) W razie potrzeby godziny otwarcia mogą ulec zmianie.  

4. W dni powszednie w godzinach od 8:00-16:00 hala i sala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na 

realizacje zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla szkół gminnych.  

5. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym według 

kalendarza prowadzonego przez Wydział Sportu i Rekreacji Gminy Chełmiec.  

6. Za prawidłowe funkcjonowanie hali/sali sportowej odpowiedzialny jest personel obiektu, zapewniony przez 

placówkę szkolną, pod którą należy obiekt.  

§ 2.  

1. W godzinach od 16:00-23:00 bezpłatnie z hali i sali sportowej mogą korzystać zorganizowane grupy 

młodzieży szkół gminnych Chełmca; młodzieżowe sekcje klubów sportowych gminy, komitety rady 

rodziców, pracownicy danej placówki szkolnej oraz drużyny biorące udział w rozgrywkach organizowanych 

przez Wydział Sportu i Rekreacji Gminy Chełmiec.  

2. Właściciel obiektu z wynajmującym zawiera umowę użyczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do 

Regulaminu.  

§ 3.  

1. Z hali i sali sportowej mogą korzystać:  

a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,  

b) kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,  

c) zakłady pracy, instytucje, organizacje, osoby indywidualne, komitety rodziców, pracownicy placówki 

szkolnej,  

d) drużyny, które biorą udział w rozgrywkach organizowanych przez Wydział Sportu i Rekreacji Gminy 

Chełmiec  

§ 4.  

1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego.  

2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:  

a) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,  

b) utrzymania czystości w obiekcie,  
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c) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,  

d) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych.  

3. Na terenie hali i sali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz bezwzględnie 

podporządkowanie się poleceniom personelu obiektów sportowych i prowadzącego zajęcia.  

4. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy 

natychmiast powiadomić obsługę obiektu.  

5. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali i sali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia 

oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.  

6. Zabrania się wnoszenia na halę i salę sportową:  

a) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych wyrobów 

pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,  

b) środków odurzających lub substancji psychotropowych,  

c) puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,  

d) napojów alkoholowych.  

7. Ponadto zakazuje się:  

a) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków 

odurzających,  

b) wchodzić na płytę bez zezwolenia,  

c) wprowadzać na teren hali zwierząt,  

d) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,  

8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hal i sal 

sportowych niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.  

9. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hal i sal sportowych ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wyrządzone szkody.  

10. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach kierownictwo obiektu nie odpowiada.  

11. Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący winien sprawdzić stan techniczny używanego sprzętu - usterki 

zgłosić obsłudze  

12. Korzystający z obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowane szkody.  

13. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu winne podporządkować się poleceniom obsługi.  

14. Osoby korzystające z hal i sal sportowych zobowiązują się do zapoznania z powyższym regulaminem 

i przestrzegania go.  

15. Skargi i wnioski przyjmuje Kierownik Wydziału Sportu i Rekreacji Gminy Chełmiec.  

§ 5.  

1. W celu wynajęcia hali/sali sportowej stosuje się wniosek, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do 

regulaminu. Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco.  

2. Właściciel obiektu z wynajmującym zawiera umowę wynajmu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do 

Regulaminu.  

3. Właściciel obiektu przy ponownym wynajęciu hali/sali sportowej tej samej grupy ma prawo dokonać analizy 

wcześniejszej ilości dni wynajmu hali/sali, udostępniając obiekt oczekującym grupom.  

4. Właściciel obiektu ma prawo rozwiązać umowę wynajmu hali/sali sportowej z wynajmującym w przypadku 

nie przestrzegania niniejszego Regulaminu.  

5. Właściciel obiektu zastrzega z ważnych przyczyn zmianę w każdym czasie warunków wynajmu o czym 

niezwłocznie powiadomi wynajmującego.  
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§ 6. 

1. Hale i Sale Sportowe udostępniane są priorytetowo:  

a) na uroczystości i zawody sportowe dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w gminie Chełmiec 

oraz rozgrywki organizowane przez Wydział Sportu i Rekreacji Gminy Chełmiec, w tym imprezy 

okazjonalne,  

b) na zajęcia lekcyjne dla uczniów Gimnazjum, Szkół Podstawowych Gminy Chełmiec oraz klubów 

sportowych Gminy Chełmiec,  

c) dla komitetów rodziców, pracownikom szkolnym,  

d) dla osób indywidualnych, instytucji czy zakładów pracy,  

2. W przypadku włamań do szatni i kradzieży sprawy zostaną przekazane organom ścigania.  

3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu sali 

sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.  

§ 7.  

1. Po uzgodnieniu z Wydziałem Sportu i Rekreacji dopuszcza się możliwość wywieszania baneru reklamowego 

w halach i salach sportowych za uzgodnioną kwotę.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  

Paweł Bogdanowicz 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu korzystania z hal i sal 

sportowych na terenie Gminy Chełmiec  

 

Wniosek o wynajem hali/sali sportowej  

Hala/Sala sportowa: .....................................................................................................................................  

Pełna nazwa wynajmującego i jego adres:  

…..................................................................................................................................................................  

…..................................................................................................................................................................  

…..................................................................................................................................................................  

Osoba odpowiedzialna za grupę korzystającą z hali/sali i nr telefonu kontaktowego:  

…..................................................................................................................................................................  

Wnioskowany termin wynajmu (dzień tygodnia, godzina/półtorej/dwie, data rozpoczęcia/zakończenia 

korzystania z wynajmu):  

….................................................................................................................................................................... ….... 

.............................................................................................................................................................. 

…....................................................................................................................................................................  

 

…......................................................  

podpis  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  

Paweł Bogdanowicz 
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Załącznik nr 2  

UMOWA WYNAJMU  

zawarta w Chełmcu, 33-395 Chełmiec,  

 

dn. __.__.____ między  

________________________________________________  

reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły _______________  

przy współudziale:  

Wydziału Sportu i Rekreacji Gminy Chełmiec  

reprezentowaną przez ______________________________  

a ____________________________  

reprezentowaną przez ____________________  

zam. _______________________________________  

NIP: ___ ___ __ __ tel. _____________  

 

§ 1. Dyrektor Zespołu Szkół udostępnia Halę/Salę Sportową w ___________________  

w celu zajęć sportowo-rekreacyjnych  

w następujące dni tygodnia: _____________  

w godz. ____________  

§ 2. Korzystający zobowiązują się do używania na hali/sali gimnastycznej obuwia sportowego, utrzymania 

obecnego stanu technicznego wykorzystywanych pomieszczeń, pozostawienia ładu i porządku oraz 

przestrzegania regulaminu hali/sali sportowej stanowiącego załącznik nr 2 Uchwały Rady Gminy Chełmiec 

z dnia ______________  

§ 3. Wszelkie szkody wynikłe w trakcie korzystania z pomieszczeń ponoszą osoby korzystające, których 

przedstawicielem jest _________________  

§ 4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność ze wypadki zaistniałe podczas trwania wynajmu.  

§ 5. 1. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu łączną kwotę ___________ złotych. (słownie 

_______________________________________złotych 00/100) Kwotę w wysokości ___________ złotych 

(słownie _______________________________________ 00/100) należy przelać po zakończeniu wynajmu 

w danym miesiącu rozliczeniowym. Za zwłokę w terminie płatności naliczone zostaną ustawowe odsetki.  

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, płatna będzie w kasie Urzędu Gminy Chełmiec lub przelewem na konto 

Nr ____________________________________________________  

§ 6. 1. Umowa zostaje zawarta na okres od __________do __________  

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu 

wypowiedzenia.  

§ 7. Poza przypadkiem określonym w § 6 ust. 2 umowa może być rozwiązana w przypadku nie 

przestrzegania Regulaminu hali/sali sportowej.  

§ 8. W przypadku rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i zdać 

przedmiot użyczenia w stanie nie pogorszonym w terminie określonym przez Wynajmującego.  

§ 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności.  

§ 10. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 

kodeksu cywilnego.  

§ 11. Postanowienia niniejszej umowy wchodzą w życie z dniem podpisania.  
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§ 12. Umowę sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. 1 egzemplarz __________________, 

1 egzemplarz __________________, 1 egzemplarz __________________.  

.................................  

       (Najemca)  

................................  

(Wynajmujący)  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  

Paweł Bogdanowicz 

 

Załącznik nr 3  

UMOWA UŻYCZENIA  

zawarta w Chełmcu, 33-395 Chełmiec,  

dn. _________ między  

________________________________________________  

reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły _______________  

przy współudziale:  

Wydziału Sportu i Rekreacji Gminy Chełmiec  

reprezentowaną przez _______________  

– zwanym „Użyczający”,  

a _______________  

reprezentowaną przez _______________  

- zwanym „Biorący w użyczenie”,  

zam. ______________________________  

NIP: ___ ___ __ __ tel. ___ ___ ___  

§ 1. Dyrektor Zespołu Szkół udostępnia Salę Sportową w _______________  

w celu zajęć sportowo-rekreacyjnych  

w następujące dni tygodnia: _______________  

w godz. _______________  

§ 2. Korzystający zobowiązują się do używania na hali/sali gimnastycznej obuwia sportowego, utrzymania 

obecnego stanu technicznego wykorzystywanych pomieszczeń, pozostawienia ładu i porządku oraz 

przestrzegania regulaminu hali/sali sportowej stanowiącego załącznik nr 2 Uchwały Rady Gminy Chełmiec 

z dnia ______________  

§ 3. Wszelkie szkody wynikłe w trakcie korzystania z pomieszczeń ponoszą osoby korzystające, których 

przedstawicielem jest ____________________  

§ 4. Biorący w użyczenie ponosi pełną odpowiedzialność ze wypadki zaistniałe podczas trwania wynajmu.  

§ 5. 1. Umowa zostaje zawarta na okres od ______________ do ______________  

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu 

wypowiedzenia.  

§ 6. Poza przypadkiem określonym w § 5 ust. 2 umowa może być rozwiązana w przypadku nie 

przestrzegania Regulaminu hali/sali sportowej.  

§ 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności.  

§ 8. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 

kodeksu cywilnego.  

§ 9. Postanowienia niniejszej umowy wchodzą w życie z dniem podpisania.  
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§ 10. Umowę sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. 1 egzemplarz Zespół Szkół 

_____________, 1 egzemplarz WSiR Chełmiec, 1 egzemplarz Biorący w użyczenie.  

......................................  

     (Biorący w użyczenie)  

................................  

(Użyczający)  

  

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy  

Paweł Bogdanowicz 
 

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/493/2013 

Rady Gminy Chełmiec 

z dnia 5 lutego 2013 r. 

 

Regulamin organizacyjny korzystania z Skate Park  

1. Obiekt sportowo-rekreacyjny przy Zespole Szkół w Chełmcu jest własnością Gminy Chełmiec.  

2. Z obiektu sportowo-rekreacyjnego korzystać mogą bezpłatnie szkoły, kluby sportowe, organizacje 

społeczne, zakłady pracy z terenu Gminy Chełmiec oraz osoby fizyczne będące mieszkańcami gminy.  

3. Skatepark czynny jest w następujących terminach:  

a) zajęcie szkolne dla uczniów Gminy Chełmiec w okresie szkolnym: poniedziałek - piątek godz. 710 - 1500  

b) dla wszystkich chętnych: poniedziałek - piątek godz. 1500 - 2100 sobota - niedziela godz. 1000 - 2100  

4. Osoby korzystające z urządzeń skateparku zobowiązują się posiadać niezbędne zabezpieczenie gwarantujące 

bezpieczne korzystanie z nich.  

5. Na pomosty urządzeń można jedynie wjechać. Wchodzenie po konstrukcji jest zabronione.  

6. Przebywanie w otoczeniu skateparku osób postronnych jest zabronione.  

7. Jeżeli zauważyłeś uszkodzone urządzenia w skateparku natychmiast powiadom o tym pozostałych 

uczestników oraz obsługę obiektu. Do czasu usunięcia usterki zabrania się korzystania z urządzeń. 

Uszkodzone sklejki, poluzowanie wkrętów może być przyczyną wypadku i wymaga natychmiastowej 

naprawy.  

8. Zabrania się jazdy jeżeli płyty są mokre lub na placu znajdują się jakiekolwiek przeszkadzające w jeździe 

przedmioty.  

9. W wypadku stwierdzenia ubytków w nawierzchni użytkowanie placu zabaw jest zabronione do czasu jej 

naprawy.  

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom skateparku zabrania się:  

a) wprowadzania oraz użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem do jazdy na skateparku  

b) niszczenia urządzeń znajdujących się na placu  

c) wchodzenia na ogrodzenie  

d) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających  

e) zaśmiecania  

f) przeszkadzania innym użytkownikom w czasie jazdy  

g) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów  

h) wprowadzania zwierząt  
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i) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia  

j) w trakcie ćwiczeń, jazdy zabrania się żucia gumy lub jedzenia  

11. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu z winy 

uczestnika lub wyrządzone przez osoby trzecie.  

12. Użytkownicy korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność.  

13. Użytkownik, który spowoduje zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu będącego własnością Gminy ponosi 

osobiście odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.  

14. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.  

15. Za rzeczy pozostawione poza szatnią dozorowaną przez obsługę obiektu gmina nie odpowiada.  

16. Za uszkodzenia wartościowego sprzętu wnoszonego na obiekt skateparku lub ich kradzież np (telefony 

komórkowe, zegarki itp) gmina nie odpowiada.  

17. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 

pod wpływem środków odurzających.  

18. Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na obiekt.  

19. Skargi, uwagi dotyczące funkcjonowanie skateparku można zgłaszać kierownikowi obiektu.  

20. Wszelkie wypadki zaistniałe na obiekcie należy bezwzględnie zgłaszać obsłudze obiektu, która o zdarzeniu 

powiadomi Policję.  

21. W miesiącach, dniach wolnych od zajęć szkolnych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania 

z obiektu wg godzin otwarcia jak w soboty i niedziele.  

22. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do 

podporządkowania się uwagom pracowników obiektu.  

23. Korzystający z obiektu do 10 roku życia przebywać muszą pod opieką osoby dorosłej.  

  Wiceprzewodniczący Rady Gminy  

Paweł Bogdanowicz 

 

Załącznik Nr 4  

do Uchwały Nr XXVI/493/2013 

Rady Gminy Chełmiec 

z dnia 5 lutego 2013 r. 

 

Regulamin porządkowych korzystania z kompleksu boisk sportowych w Trzetrzewinie, Biczycach 

Dolnych, Klęczanach  

1. Obiekt sportowo – rekreacyjny w Trzetrzewinie, Biczycach Dolnych, Klęczanach jest własnością Gminy 

Chełmiec.  

2. Z obiektu i sprzętu sportowo – rekreacyjnego korzystać mogą bezpłatnie szkoły, kluby sportowe, organizacje 

społeczne, zakłady pracy z terenu Gminy Chełmiec oraz osoby fizyczne będące mieszkańcami tejże gminy 

po uprzednim uzgodnieniu terminu z zarządzającym obiektem – Wydział Sportu i Rekreacji Gminy 

Chełmiec.  

3. Boiska są czynne w następujących terminach:  

a) zajęcia szkolne dla uczniów Gminy Chełmiec w okresie szkolnym:  

poniedziałek - piątek godz. 7.00 -16.00  

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:  

poniedziałek - piątek godz. 16.00 - 22.00  

sobota- godz. 10.00 - 22.00  
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niedziela - godz. 10.00 – 22.00  

4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 3 "b" koordynuje pełniący dyżur instruktor 

sportu.  

5. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.  

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.  

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

z zastrzeżeniem pkt. 8 "a" (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa 

sztucznego).  

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem 

zabrania się:  

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,  

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład: rower, 

motorower, deskorolka, rolki itp.,  

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,  

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,  

e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,  

f) zaśmiecania,  

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,  

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,  

i) przebywania po zmroku, na terenie obiektu, osobom poniżej 10 roku życia bez opieki,  

j) wprowadzania zwierząt,  

k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,  

l) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.  

9. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu z winy uczestnika 

lub wyrządzone przez osoby trzecie.  

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

11. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby 

korzystające.  

12. Mieszkańcy gminy Chełmiec są uprawnieni w pierwszej kolejności przed innymi osobami do 

wynajmowania boisk.  

13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do 

uwag instruktora sportu.  

14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.  

15. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu wg godzin otwarcia 

jak w soboty i niedziele.  

16. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 8 korzystania z boisk podejmuje instruktor 

sportu, który w zależności od sytuacji może:  

- nakazać zmianę obuwia sportowego,  

- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niegodne z regulaminem zachowanie,  

- nakazać opuszczenie terenu boisk.  

  Wiceprzewodniczący Rady Gminy  

Paweł Bogdanowicz 
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Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVI/493/2013 

Rady Gminy Chełmiec 

z dnia 5 lutego 2013 r. 

 

Regulamin porządkowych korzystania z obiektu sportowego w Małej Wsi  

1. Obiekt sportowo – rekreacyjny w Małej Wsi, gmina Chełmiec, jest własnością Gminy Chełmiec.  

2. Z obiektu i sprzętu sportowo – rekreacyjnego korzystać mogą bezpłatnie szkoły, kluby sportowe, organizacje 

społeczne, zakłady pracy z terenu Gminy Chełmiec oraz osoby fizyczne będące mieszkańcami tejże gminy 

po uprzednim uzgodnieniu terminu z instruktorem sportu.  

3. Boiska są czynne w następujących terminach:  

a) zajęcia szkolne dla uczniów Gminy Chełmiec w okresie szkolnym:  

poniedziałek - piątek godz. 8.00 -16.00  

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:  

poniedziałek - piątek godz. 16.00 - 21.00  

sobota- godz. 10.00 - 21.00  

niedziela - godz. 10.00 – 21.00  

4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 3 "b" koordynuje pełniący dyżur instruktor 

sportu/stróż obiektu.  

5. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.  

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu/stróża obiektu.  

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

z zastrzeżeniem pkt. 8 "a" (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa 

sztucznego).  

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem 

zabrania się:  

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,  

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład: rower, 

motorower, deskorolka, rolki itp.,  

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,  

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,  

e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,  

f) zaśmiecania,  

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,  

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,  

i) przebywania po zmroku, na terenie obiektu, osobom poniżej 10 roku życia bez opieki,  

j) wprowadzania zwierząt,  

k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu/stróża obiektu,  

l) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.  

9. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu powstałe z winy 

uczestnika lub wyrządzone uczestnikowi przez osoby trzecie.  

10. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.  
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11. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.  

12. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby 

korzystające.  

13. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.  

14. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do 

uwag instruktora sportu/stróża obiektu.  

15. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor 

sportu/stróż obiektu.  

16. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu wg godzin otwarcia 

jak w soboty i niedziele.  

17. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 8 korzystania z boisk podejmuje instruktor 

sportu/stróż obiektu, który w zależności od sytuacji może:  

- nakazać zmianę obuwia sportowego,  

- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niegodne z regulaminem zachowanie,  

- nakazać opuszczenie terenu boisk.  

  

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy  

Paweł Bogdanowicz 
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