
UCHWAŁA NR VII/121/19
RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Parku Sportowo – 
Rekreacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Morągu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity  Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ), Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Regulamin określający zasady i tryb korzystania z Parku Sportowo – Rekreacyjnego 
przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Morągu” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marek Raćkowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 lipca 2019 r.

Poz. 3304

about:blankAKT%5B%5DBASIC.371343205


Załącznik  

do Uchwały Nr VII/121/19  

Rady Miejskiej w Morągu   

z dnia 31 maja 2019 r.  

 

 

 

 

Regulamin  

określający zasady i tryb korzystania z 

 Parku Sportowo – Rekreacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Morągu 

 

1. Park Sportowo-Rekreacyjny, zwany dalej „Parkiem”, zlokalizowany jest w Morągu przy 

ul. Kardynała Wyszyńskiego.  

2. Administratorem parku jest Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg. 

3. W skład Parku wchodzą: skatepark, tor łyżworolkowy, plac zabaw, kort tenisowy, boisko 

do siatkówki plażowej, bulodrom, stoły do gry w szachy, zbiorniki wodne oraz tereny 

zielone wraz z infrastrukturą techniczną.  

4. Park jest ogólnodostępny z zastrzeżeniem pkt 2 Załącznika nr 2 do Regulaminu. Wstęp 

na jego teren oraz korzystanie ze znajdujących się na nim urządzeń jest bezpłatne.  

5. Po wejściu na teren Parku należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie 

przestrzegać zawartych w nim postanowień.  

6. Organizacja imprez na terenie Parku wymaga wcześniejszego uzgodnienia 

Administratorem. 

7. W przypadku imprez organizowanych w Parku wszelkie zasady związane z ich 

organizacją, w tym prawo wstępu na teren imprezy, określa organizator w osobnym 

regulaminie, który nie może być sprzeczny z niniejszym regulaminem.  

8. Wszelka działalność zarobkowa na terenie Parku, poza działalnością prowadzoną przez 

Administratora, lub za jego zgodą, jest zabroniona.  

9. Na terenie Parku zabrania się:  

1) jazdy pojazdami mechanicznymi (spalinowymi i elektrycznymi) bez zezwolenia 

wydanego przez Administratora (ograniczenie nie dotyczy służb porządkowych i 

ratunkowych), 

2) palenia ognisk i grillowania bez zgody Administratora,  

3) używania rowerów, deskorolek i łyżworolek w sposób stwarzający zagrożenie dla 

innych uczestników parku;  

4) handlu i usług bez zezwolenia wydanego przez Administratora,  

5) organizowania imprez bez wcześniejszego uzgodnienia z Administratorem.  

10. Osoby przebywające w parku nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub 

ograniczać korzystania z infrastruktury parkowej innym osobom.  

11. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią regulaminy: skateparku (Załącznik nr 

1 do Regulaminu), kortu tenisowego (Załącznik nr 2 do Regulaminu), placu zabaw 

(Załącznik nr 3 do Regulaminu).  

12. Park jest obiektem monitorowanym w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa  

osobom korzystającym z Parku oraz w celu ochrony mienia. Urządzenia monitorujące nie 

zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste osób 

korzystających z parku.  
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13. Urząd Miejski w Morągu może przetwarzać dane osobowe dotyczące wizerunku osób 

korzystających z Parku i uczestniczących w imprezach organizowanych na jego terenie, 

utrwalonego za pomocą monitoringu kierując się zasadami określonymi w 

ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. 

RODO). 
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Załącznik nr 1  

do  Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z  

Parku Sportowo – Rekreacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Morągu 

 

 

 

 

REGULAMIN SKATEPARKU 

 

1. Urządzenie skateparku  przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, 

deskorolkach i BMX- ach. 

2. Każda  osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używania kasku 

ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy. 

3. Skatepark przeznaczony jest dla osób od lat 8. Dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować 

się pod opieką osób dorosłych, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej upoważnionej 

przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

4. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby. 

5. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie 

samodzielnie wjechać. 

6. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie jedna osoba. 

7. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód 

jest zabronione. 

8. Zabrania się wnoszenia na teren skateparku opakowań szklanych czy innych 

przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Jazda i przebywanie 

na terenie skateparku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających jest zabroniona. 

9. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń skateparku tylko 

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o 

zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i 

pozostałych użytkowników. 

10. W przypadku większej ilości osób w skateparku należy poinformować innych, że właśnie 

dana osoba zjeżdża z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) – poprzez podniesienie ręki, 

kontakt wzrokowy itp. 

11. Zabrania się korzystania ze skateparku następującym osobom: 

1) kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.),  

2) z chorobami układu ruchowego, 

3) z wadami serca 

4) chorymi na epilepsję 

5) kobietom w ciąży. 

12. Osoby korzystające z urządzeń skateparku powinny pamiętać, ze jazda na łyżworolkach,  

deskorolkach i BMX- ach  są to sporty niebezpieczne. Nawet przestrzeganie zasad nie 

gwarantuje uniknięcia urazów a korzystanie ze skateparku jest wiązane z ryzykiem 

sportowym wynikającym z amatorskiego i wyczynowego uprawiania sportu. 
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Załącznik nr 2 

do  Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z  

Parku Sportowo – Rekreacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Morągu 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KORTU TENISOWEGO 

 

 

1. Kort tenisowy czynny jest: 

- poniedziałek – piątek  godz. 10.00 – 21.00 

- sobota – niedziela godz. 14.00 – 20.00 

2. Kort jest obiektem zamkniętym.  

3. Rezerwacji kortu można dokonywać u animatora Orlika przy ul. Sienkiewicza w Morągu 

w godzinach pracy orlika. 

4. Osoba posiadająca rezerwację powinna stawić się na 10 minut przed planowanym 

wejściem na kort. 

5. Kort można zarezerwować jednorazowo maksymalnie na 2 godziny. 

6. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do przestrzegania zarezerwowanych 

godzin. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, należy to niezwłocznie zgłosić do 

Animatora. 

7. Animator Orlika jest uprawniony do zmiany terminu rezerwacji. 

8. Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby które dokonały rezerwacji terminowej, 

9. Przy odbiorze kluczy do kortu należy wypełnić Potwierdzenie udostępnienia kortu 

tenisowego do korzystania. 

10. Po skończonej grze należy zostawić porządek,  

11. Na korcie obowiązuje strój i obuwie sportowe, 

12. Wszelkie zauważone braki oraz usterki należy zgłaszać Animatorowi. 
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Załącznik nr 3 

do  Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z  

Parku Sportowo – Rekreacyjnego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Morągu 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW 

 

 

 

1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3. 

2. Zabrania się wnoszenia na teren placu zabaw opakowań szklanych czy innych 

przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. 

3. Zabronione jest: 

1) wchodzenie na dachy i górne elementy konstrukcji urządzeń znajdujących się na 

placu zabaw, 

2) korzystanie z huśtawek przez więcej niż jedną osobę na jedno miejsce, 

3) jazda na rowerze po terenie placu zabaw, 
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