
UCHWAŁA NR XXXVIII/495/14
RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( t.j. Dz. U. z roku 2013, poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Bobrowniki uchwala:

§ 1. Wprowadza się Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko-Orlik 2012”, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej „ Regulaminem”.

§ 2. Regulamin podlega przekazaniu do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na tablicach 
informacyjnych na terenie kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Bobrowniki

Katarzyna Cofała

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 kwietnia 2014 r.

Poz. 2053



zał. do uchwały Nr XXXVIII/495/14
         Rady Gminy Bobrowniki

                                                                 z dnia 27 marca 2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO 
– ORLIK 2012”,  w Sączowie, przy ul. Wolności

1. Kompleks boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” jest własnością Gminy  Bobrowniki.
2. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
3. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
4. Kompleks czynny jest w następujących terminach:

1) od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 21:00,
2) w dniach sobota – niedziela w godzinach 11:00 - 18:00.

5. Boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych.
6. Nad prawidłowym korzystaniem z obiektu czuwa animator – prowadzący rejestr użytkowników 

oraz koordynujący zajęcia sportowe na obiekcie. Animatora wyznacza administrator obiektu.
7. W  razie  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych  o  możliwości  korzystania  z  obiektu 

decyduje animator.
8. Użytkownicy  korzystający  z  obiektu  zobowiązani  są  uprzednio  wpisać  się  do  rejestru 

prowadzonego przez animatora.
9. Wszelkie uszkodzenia w obiekcie zauważone przed rozpoczęciem i po zakończeniu korzystania 

zgłosić należy animatorowi.
10. Dopuszcza  się  możliwość  rezerwacji  korzystania  z  boiska  u  animatora.  Osoby  lub  grupy 

posiadające rezerwację mają pierwszeństwo korzystania z obiektu.
11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie obuwia sportowego.  
12. Osoby korzystające z boiska mogą korzystać z pomieszczeń sanitarnych.
13. W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  użytkownikom  i  korzystania  z  boisk  zgodnie  z  ich 

przeznaczeniem bezwzględnie zabrania się:
1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
2) wprowadzania  i  użytkowania  sprzętu  innego  niż  zgodny  z  przeznaczeniem  boisk,  w 

szczególności  rower,  motorower,  deskorolka,  rolki  itp.  z  wyjątkiem pojazdów używanych 
przez osoby niepełnosprawne,

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk,
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
5) wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy, 
6) przeszkadzania w zajęciach lub grze innych użytkowników,
7) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
8) wprowadzania zwierząt – z wyjątkiem przewodników osób niewidomych,
9) korzystania z kompleksu sportowego bez zgody animatora sportu,
10) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia,
11) przebywania  na  terenie  obiektu  osobom,  których stan  wskazuje  na  spożycie  alkoholu  lub 

innych środków odurzających,
12) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 12 roku życia po zmroku bez opiekuna.

14. Osoby  przebywające  na  terenie  kompleksu  i  korzystające  z  boisk  w  sposób  niezgodny  z  
niniejszym  regulaminem,  na  żądanie  animatora  zobowiązane  są  do  natychmiastowego 
zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu. 
Animator, w zależności od sytuacji może również:
1) nakazać zmianę obuwia sportowego,
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2) zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie,
3) powiadomić właściwe organy.

15. Teren boisk objęty jest ciągłym monitoringiem wizyjnym.
16. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
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