
UCHWAŁA NR XLIII/317/10  

RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO  

z dnia 19 maja 2010 r.  

 

w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk piaskowych 

 

Na podstawie art.40 ust. 1 i 2, pkt 4 oraz art. 42 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

(t.j. Dz. U. nr 142 z 2001r., poz. 1592 z późn. zm.) 

Rada Powiatu  

uchwala: 

§ 1. Przyjąć regulamin korzystania z kompleksu boisk piaskowych w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 5a, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

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

Śląskiego.  

Przewodniczący Rady  

 

Eugeniusz Pająk 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK PIASKOWYCH  

PRZY UL. ZAMENHOFA 5A  

1. Kompleks boisk zarządzany jest przez Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie, zwany dalej 

POSiR-em.  

2. Kompleks boisk czynny jest zgodnie z harmonogramem ustalonym przez POSiR, od 7.00 do 22.00.  

Poza wyznaczonymi godzinami korzystanie z kompleksu boisk wymaga zgody Zarządzającego.  

3. W przypadku organizowania imprez sportowych POSiR ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania 

zajęć z tygodniowym wyprzedzeniem.  

4. Korzystanie z boisk jest odpłatne, zgodnie z cennikiem.  

Zarządzający zastrzega sobie prawo do wynajmu poszczególnych boisk w tym samym czasie.  

5. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym 

zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.  

6. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na kompleksie boisk użytkowany może być wyłącznie zgodnie 

z jego przeznaczeniem i stosownymi instrukcjami.  

Sprzęt sportowy wydaje pracownik POSiR-u.  

Korzystający zobowiązany jest do jego zdania po zakończeniu zajęć pracownikowi POSiR-u.  

7. Korzystanie z kompleksu boisk dozwolone jest jedynie w stroju sportowym.  

Zabrania się korzystania z boisk w obuwiu.  

8. Korzystający z kompleksu boisk ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu. 

Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia sprzętu pracownikowi POSiR-u.  

9. Korzystanie z kompleksu boisk przez osoby niepełnoletnie odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem 

pełnoletniego opiekuna grupy.  

Osoby niepełnoletnie nie będą wpuszczane na teren kompleksu boisk pod nieobecność opiekuna.  

Opiekun może opuścić obiekt po wyjściu ostatniej osoby niepełnoletniej.  

10. Za bezpieczeństwo osób ćwiczących odpowiada prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, opiekun).  

11. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnianych urządzeń oraz 

sprzętu sportowego.  

12. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany powiadomić pracownika POSiR-u o każdym zaistniałym wypadku lub 

kontuzji ćwiczącego.  

13. Podczas ogólnodostępnych imprez sportowych za prawidłowy ich przebieg odpowiada Zarządzający obiektem.

14. Zobowiazuje się użytkowników kompleksu boisk do utrzymywania porządku i dbania o czystość.  

15. Wszystkie osoby przebywające na terenie kompleksu boisk zobowiązane są do podporządkowania się 

zaleceniom pracowników POSiR-u, służb porządkowych i osób upoważnionych.  

16. Zabrania się: 

17. Korzystających z kompleksu boisk zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ppoż i bhp.  

18. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych o udostępnieniu kompleksu boisk decyduje Zarządzający.  

19. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu kompleksu boisk.  

Załącznik do uchwały Nr 

XLIII/317/10 

Rady Powiatu Pszczyńskiego 

z dnia 19 maja 2010 r.

a) wprowadzania zwierząt na teren kompleksu boisk,

b) wnoszenia szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

c) korzystania z boisk bez zgody pracownika POSiR-u.

Przewodniczący Rady  

 

Eugeniusz Pająk 
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