
 

 

UCHWAŁA NR III/22/18 

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących 

do Gminy Pszczyna - kompleksu sportowego w Łące 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Regulamin korzystania z kompleksu sportowego w Łące stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Leszek Szczotka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2018 r.

Poz. 8357



Załącznik do uchwały Nr III/22/18 

Rady Miejskiej w Pszczynie 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

Regulamin korzystania z kompleksu sportowego w Łące 

1. Boisko czynne jest cały rok: poniedziałek – piątek w godzinach 9:00 – 21:00 oraz sobota – niedziela 

w godzinach 9:00 – 17:00. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boiska 

decyduje dyrektor. 

2. Warunkiem korzystania z boiska jest zapoznanie się z regulaminem i jego przestrzeganie. 

3. Obiekt przeznaczony jest wyłącznie do celów rekreacji i sportu. 

4. Korzystanie z obiektu odbywa się zgodnie z harmonogramem, ustalonym przez Miejski Ośrodek 

Rekreacji i Sportu, zwanym dalej „MORiS”. 

5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia obiektu. 

6. W przypadku organizowania imprez sportowych MORiS ma prawo do zmiany harmonogramu lub 

odwołania zajęć z tygodniowym wyprzedzeniem. 

7. Na terenie obiektu zakazuje się: 

1) wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w tym: petard, rac, szklanych opakowań, 

materiałów łatwopalnych, żrących i innych, 

2) wchodzenia na płoty, drzewa, dachy, 

3) niszczenia wyposażenia oraz zieleni, 

4) rozniecania ognisk, 

5) wprowadzania zwierząt, 

6) jazdy na rowerach, motocyklach po płycie głównej boiska sztucznego i trawiastego, 

7) wprowadzania rowerów do pawilonu sportowego. 

8. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków 

odurzających. 

9. Korzystanie z boisk możliwe jest tylko za zgodą MORiS-u. 

10. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie użytkowany może być wyłącznie zgodnie 

z jego przeznaczeniem. 

11. Na boisku ze sztuczną nawierzchnią dozwolona jest gra tylko w obuwiu płaskim (podobnie jak w piłce 

halowej) w korkotrampkach lub w obuwiu z krótkimi korkami lanymi. 

12. Poszczególne grupy ćwiczebne zobowiązane są do korzystania z szatni zgodnie z poleceniem 

dyżurującego pracownika MORiS-u. 

13. Prowadzący zajęcia przed ich rozpoczęciem zobowiązany jest do pobrania kluczy do szatni 

u pracownika MORiS-u, zaś po ich zakończeniu dokonuje przeglądu pomieszczeń i zdaje klucze. 

14. Sprzęt sportowy wydaje pracownik MORiS-u. Korzystający zobowiązany jest do jego zdania po 

zakończeniu zajęć pracownikowi MORiS-u. 

15. Wszelkie zauważone uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać dyżurującemu 

pracownikowi MORiS-u. 

16. Za rzeczy pozostawione na obiekcie MORiS nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Na obiekcie 

nie prowadzi się depozytu. 
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17. Wstęp na obiekt wyłącznie pod opieką instruktora, trenera, nauczyciela lub rodzica, który bierze pełną 

odpowiedzialność za uczestników. 

18. Korzystanie z obiektu przez osoby małoletnie odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem 

pełnoletniego opiekuna. Osoby małoletnie nie mogą korzystać z urządzeń na stadionie pod nieobecność 

opiekuna. Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo. 

19. Ćwiczący jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, także innych uczestników. 

20. Korzystający z boiska ponoszą materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane lub 

spowodowane przez siebie. 

21. Podczas trwania imprez, osoby przebywające na obiekcie winny stosować się do zarządzeń służb 

porządkowych organizatora. 

22. Za bezpieczeństwo podczas imprezy odpowiada jej organizator. 

23. Zobowiązuje się wszystkich korzystających z obiektu do utrzymywania ładu i porządku na całym 

obiekcie. 

24. Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani są do stosowania się do zaleceń pracownika MORiS-u. 

25. Osoby niestosujące postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu obiektu. 

26. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na obiekcie 

poinformować należy dyżurującego pracownika MORiS-u, Policję – tel. 997 lub Miejski Ośrodek Rekreacji 

i Sportu w Pszczynie – tel. 032/210-38-77. 

27. Korzystanie z boiska jest bezpłatne dla mieszkańców gminy Pszczyna (za wyjątkiem osób i podmiotów 

wykorzystujących boisko do celów komercyjnych). W przypadku pozalokalnych grup zorganizowanych, 

zawierających umowę najmu pobierana jest opłata. Wysokość opłat określa zarządzenie Burmistrza i jest do 

wglądu u gospodarza obiektu oraz w siedzibie MORiS-u w Pszczynie przy ulicy Basztowej 4. 
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