
UCHWAŁA NR VII/70/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy  Zespole 
Szkół w Borkach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U.2013.594 z późn.zm) Rada Miejska w Szczucinie uchwala, co następuje:

§ 1.  Ustala się Regulamin korzystania z Kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego, zlokalizowanego przy  
Zespole Szkół w Borkach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin.

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

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczucinie

Agnieszka Beker

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 lipca 2015 r.

Poz. 3984



Załącznik do Uchwały Nr VII/70/15
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU REKREACYJNO-REHABILITACYJNEGO

przy Zespole Szkół w Borkach

1. Regulamin określa zasady korzystania z Kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół 
w Borkach, zwanego dalej Kompleksem.

2. Kompleks obejmuje następujące obiekty: boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki, dwa boiska 
do siatkówki, boisko do badmintona i tenisa ziemnego, plac rehabilitacyjny na którym zamontowano 
11 urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z ławeczkami.

3. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.

4. Administratorem  Kompleksu  jest Zespół Szkół w Borkach.

5. Korzystanie z Kompleksu jest bezpłatne.

6. Kompleks dostępny jest dla wszystkich chętnych : dzieci, młodzieży, dorosłych.

7. Kompleks czynny jest od 1 maja do 31 października, przy czym:

a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół w Borkach w okresie roku szkolnego: od 
poniedziałku do piątku w godz. 8ºº - 16ºº , uczniowie korzystają z Kompleksu na odpowiedzialność 
nauczyciela- opiekuna grupy.

b) Kompleks dostępny jest po godzinach zajęć lekcyjnych, od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00 
oraz w soboty i niedziele w godz. 10:00-20:00 , przy czym Administrator może ustalić w uzasadnionych 
przypadkach inne godziny otwarcia.

c) W miesiącu lipcu i sierpniu obiekt czynny jest codziennie od poniedziałku do niedzieli w godz. 10:00-20:00

d) W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w trakcie przeprowadzania remontów lub 
konserwacji Kompleksu, Administrator lub trener środowiskowy/animator może zawiesić korzystanie 
z obiektu.

8. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z Kompleksu u trenera środowiskowego/ animatora.

9. Osoby korzystające z Kompleksu obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników 
prowadzonego przez trenera środowiskowego/ animatora.

10. Zajęcia sportowe odbywające się po godzinach nauki szkolnej koordynuje pełniący dyżur trener 
środowiskowy/animator.

11. Warunkiem korzystania z Kompleksu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia 
sportowego  (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz 
obuwie typu halowego).

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z Kompleksu zgodnie z jego 
przeznaczeniem zabrania się:

a) korzystania z obiektów bez zgody trenera środowiskowego/ animatora,

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

c) wprowadzania oraz użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem Kompleksu, takich jak: 
rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

f) palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu,
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g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych oraz metalowych.

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

i) przebywania na terenie Kompleksu osobom poniżej 12 roku życia po zmroku bez opiekuna,

j) wprowadzania zwierząt.

13. Trener środowiskowy/ animator, w zależności od sytuacji może:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

c) nakazać opuszczenie terenu Kompleksu,

d) zakazać dalszych wstępów na Kompleks,

e) wezwać pracownika firmy ochroniarskiej lub Policję.

14. Zespół Szkół w Borkach nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania 
z Kompleksu po godzinach zajęć lekcyjnych. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność 
i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

15. Za rzeczy pozostawione na terenie Kompleksu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

16. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z Kompleksu odpowiedzialność materialną ponoszą 
osoby korzystające.

17. Uwagi dotyczące funkcjonowania poszczególnych obiektów sportowych Kompleksu można zgłaszać do 
Administratora obiektu.

18. Korzystający z Kompleksu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, 
przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności  uwag Administratora i animatora.

NUMERY ALARMOWE:

a) 999  - pogotowie ratunkowe

b) 998  - straż pożarna

c) 997  - policja

d) 112  - alarmowy (centrum powiadamiania ratunkowego)
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