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UCHWAŁA Nr XLII/244/10 

Rady Gminy Lubawa 

z dnia 8 listopada 2010 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu udostępnienia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Prątnicy 

realizowanego w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. 

 

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. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Lubawa 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się regulamin udostępnienia boiska 

wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Prątnicy, 
realizowanego w ramach działania 313, 322, 323 
„Odnowa i rozwój wsi”, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Lubawa. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Jan Laskowski 

 

 
 

Załącznik 
do uchwały Nr XLII/244/10 
Rady Gminy Lubawa 
z dnia 8 listopada 2010 r. 

 
Regulamin udostępniania boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Prątnicy realizowanego w ramach działania 

313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. 

 
1) Boisko przeznaczone jest do gry w: 

 
  a) tenisa, 
 
  b) piłkę ręczną, 
 
  c) koszykówkę, 
 
  d) siatkówkę, 
 
  e) inne gry zespołowe, 
 
  f) inne zajęcia sportowo-rekreacyjne dzieci i młodzieży 

pod nadzorem wychowawców (opiekunów), 
nauczycieli. 

 
2) Boisko jest czynne w następujących terminach: 

 
  a) dostępne podczas zajęć szkolnych dla uczniów 

Zespołu Szkół w Prątnicy w okresie roku szkolnego 
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00; 

 
  b) dostępne dla wszystkich chętnych: 

- poniedziałek - piątek godz. 16.00 - 22.00, 
- sobota godz. 10.00 - 22.00, 
- niedziela godz.10.00 - 22.00, 

 
  c) w miesiącach lipcu i sierpniu boisko dostępne dla 

wszystkich: 
- poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 22.00, 
- sobota godz. 10.00 - 22.00, 
- niedziela godz.10.00 - 22.00. 

 
3) W sytuacji niekorzystnych warunków 

atmosferycznych Dyrektor ZS w Prątnicy może 
wprowadzić zakaz korzystania z obiektu. 

 

4) Osoby korzystające z boisk obowiązane są do 
wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego 
przez Dyrektor ZS w Prątnicy. 

 
5) Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z 

boiska u Dyrektora ZS w Prątnicy. 
 
6) Korzystanie z boiska jest bezpłatne. 
 
7) Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie 

odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego - 
zamiennego. 

 
8) W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom 

i korzystania z boiska 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 boiska, np. rower, 
motorower, deskorolka, rolki itp., 

 
  c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
 
  d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
 
  e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, 
 
  f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i 

metalowych, 
 
  g) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 
 
  h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 
 



 

  i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia 
po zmroku, 

 
  j) wprowadzanie zwierząt, 
 
  k) korzystania z boisk bez zgody dyrektora szkoły. 
 

9)* Poza planowanymi zajęciami wymienionymi w pkt 
2a): 
- Zespół Szkół w Prątnicy nie ponosi odpowiedzialności 

za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, 
 
10) Korzystający z obiektu są zobowiązani do 

przestrzegania regulaminu. 
 

 
 
 
____________ 
* Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.0911-274/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


