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UCHWAŁA Nr XLI/34/2010 

Rady Miejskiej w Kisielicach 

z dnia 19 lipca 2010 r. 

 

w sprawie udost ępnienia Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012 mieszk ańcom miejscowo ści J ędrychowo  

oraz przyj ęcia regulaminu udost ępnienia boisk 

 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)Rada Miejska 
w Kisielicach uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Kompleks Boisk Sportowych w ramach programu 
"Orlik 2012" będzie obiektem ogólnodostępnym i bezpłatnym 
dla wszystkich mieszkańców Gminy Kisielice. 
 

§ 2. Ustala się regulamin korzystania z Kompleksu 
Boisk Sportowych Orlik 2012 w miejscowości Jędrychowo 
stanowiący załącznik do uchwały. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Kisielic. 
 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach 

Janusz S. Więcek 

 
Załącznik  
do Uchwały nr XLI/34/2010 
Rady Miejskiej w Kisielicach 
z dnia 19 lipca 2010 r. 

 
Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 

 
1. Zarządcą kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 

jest Urząd Miejski w Kisielicach. 
 

2. Boiska są czynne w następujących terminach: 
 
  a) boiska dostępne dla wszystkich chętnych: 

poniedziałek - piątek godz. 8.00-22.00; sobota godz. 
15.00-22.00. 

 
3. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach 

określonych w pkt 2a) koordynuje pełniący dyżur trener 
środowiskowy lub inny upoważniony pracownik obiektu. 
 

4. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do 
wpisywania się do rejestru użytkowników. 
 

5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania 
z boisk (wniosek - załącznik do regulaminu). 

 
6. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem. 

 
7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie 

odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (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 na terenie osobom poniżej 15 roku życia 

(bez opiekuna) po zmroku; 
 
  j) wprowadzania zwierząt; 
 
  k) korzystania z boisk bez zgody pracownika obiektu; 
 
  l) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami 

otwarcia. 
 
9. Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za 

wypadki i szkody na osobach i mieniu powstałe w trakcie 
korzystania z obiektu.* 
 

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 oraz pomieszczeń socjalnych odpowiedzialność 
materialną ponoszą osoby korzystające, a w przypadku 
osób niepełnoletnich - ich prawni opiekunowie.* 
 

13. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 
 



 

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

15. W sytuacji niekorzystnych warunków 
atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje Trener 
Środowiskowy lub upoważniony pracownik obiektu. 
 

16. Każdy użytkownik jest zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia upoważnionego pracownika 
obiektu o zauważonych uszkodzeniach urządzeń w trosce 
o zdrowie własne i pozostałych użytkowników. 

 
17. Ryzyko związane z amatorskim lub wyczynowym 

uprawianiem sportu ponosi uprawiający sport, w związku 
z czym zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
na osobie i mieniu związane z ryzykiem sportowym, 
wynikłe w związku z korzystaniem z urządzeń boiska.* 
 

18. Ustala się dni, w których kompleks „Orlik 2012" 
będzie nieczynny: 
  a) 11 listopada 
  b) 24 grudnia - Wigilia, 
  c) pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, 
  d) Nowy Rok, 

  e) Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, 
  f) pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 
  g) inne dni ustalone przez zarządcę obiektu. 

 
19. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami 

pkt 7 i 8 korzystania z boisk podejmuj trener 
Środowiskowy lub inny upoważniony pracownik obiektu, 
który w zależności od sytuacji może: 
 
  a) nakazać zmianę obuwia sportowego, 
 
  b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne 

z regulaminem zachowanie, 
 
  c) nakazać opuszczenie terenu boisk. 
 

20. Urząd Miejski zastrzega sobie prawo czasowego 
wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na 
organizowane imprezy. 

 
21. Każdy korzystający z kompleksu boisk sportowych 

Orlik 2012 jest zobowiązany do zapoznania się 
z Regulaminem porządkowym korzystania z obiektu i do 
przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania.

 
 
 
    
* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
-  PN.0911-169/10 z dnia 11 sierpnia 2010 r. 
 
 
 

Załącznik do Regulaminu 
 
………………………………. miejsce i data 
 

Wniosek 
 
……………………………………………………………………………….........................................…….… reprezentowany przez: 

(nazwa klubu, stowarzyszenia lub grupa zorganizowana) 
 
……………………………………......................................................................... ......................................................................... 

(Imię i Nazwisko - w przypadku instytucji organ) adres zamieszkania/siedziba podmiotu 
 
PESEL ……………………………………………………. NIP ……………………….….…………………………... 
Składa wniosek o udostępnienie boiska …………………….……………………………………………………... 
 
W kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012 w miejscowości Jędrychowo. 
W dniach ……………………………………………………………………………………………………………….. 
W godzinach …………………………………………………………………………………………………………… 
 

.................................................……………………………….. 
Podpis osoby reprezentującej  

(klub sportowy, stowarzyszenie, grupę zorganizowaną) 
 

Jednocześnie oświadczam ze w związku z korzystaniem z obiektu sportowego zobowiązuję się do ponoszenia pełnej 
odpowiedzialności materialnej na wypadek ewentualnych szkód materialnych zaistniałych podczas korzystania oraz na 
wypadki osobiste, uszkodzenia ciała i uszczerbki na zdrowiu powstałe w związku z korzystaniem z obiektu sportowego. 
 
 


