
 

 

UCHWAŁA NR XXI.166.2020 

RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU 

z dnia 15 lipca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego 

przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Strumieniu 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) – na wniosek Burmistrza Strumienia – Rada Miejska w Strumieniu 

uchwala: 

§ 1.  Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 

Śląskich w Strumieniu, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia. 

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XIX.174.2012 Rady Miejskiej W Strumieniu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie 

regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego położonego obok Gimnazjum im. Powstańców Śląskich 

w Strumieniu. 

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2020 r. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Czesław Greń 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 lipca 2020 r.

Poz. 5700



Załącznik do uchwały Nr XXI.166.2020 

Rady Miejskiej w Strumieniu 

z dnia 15 lipca 2020 r. 

 

REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W STRUMIENIU 

§ 1.  Regulamin określa zasady korzystania z wielofunkcyjnego boiska, zwanego dalej boiskiem. 

§ 2.  Boisko ma charakter ogólnodostępny i jest przeznaczone wyłącznie do celów sportowo-rekreacyjnych. 

§ 3.  Korzystanie z boiska jest bezpłatne. 

§ 4.  Wejście na teren boiska jest równoznaczne z obowiązkiem przestrzegania regulaminu przez 

użytkownika. 

§ 5.  Administratorem boiska jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Strumieniu. 

§ 6.  Korzystanie z boiska odbywa się w następujących terminach: 

1) w okresie roku szkolnego: 

a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, 

b) inne osoby mogą korzystać od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 20:00, w sobotę od godz. 

10:00 do 20:00, w niedzielę od godz. 11:00 do 20:00, z zastrzeżeniem, iż szkoła może planować zajęcia 

dla uczniów w innych godzinach niż wskazane w pkt 1 lit. a. 

2) w lipcu i sierpniu zgodnie z odrębnym harmonogramem korzystania z boiska, przygotowanym przez 

administratora, a kompleks jest czynny w godz. 9:00 do 21:00. 

§ 7.  Organizację zajęć sportowych koordynuje administrator. 

§ 8.  Dopuszcza się możliwość rezerwacji u administratora terminu i godzin korzystania z boiska. 

§ 9.  Z kompleksu boisk w pierwszej kolejności korzystają uczniowie, realizujący zajęcia programowe. 

§ 10.  Teren boiska objęty jest ciągłym monitoringiem. 

§ 11.  Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego 

o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie. 

§ 12.  Podstawowe obowiązki użytkownika boiska: 

1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, 

2) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 

3) niezwłoczne informowanie administratora o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach oraz innych 

zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. 

§ 13.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z przeznaczeniem 

zabrania się: 

1) używania butów piłkarskich o podeszwach z korkami oraz kolcami; 

2) wprowadzania (wnoszenia) i użytkowania sprzętu nie związanego z przeznaczeniem obiektów, 

w szczególności: roweru, motoroweru, deskorolki, rolek; 

3) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe; 

4) przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu; 

5) korzystania z boiska bez zgody administratora; 

6) przebywania i korzystania z boiska poza godzinami otwarcia. 
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§ 14.  Osoby korzystające z boiska przynoszą własny sprzęt sportowy. 

§ 15.  Użytkownicy boiska zobligowani są do zachowania troski i dbałości o wykorzystywane boisko, 

znajdujące się na terenie obiektu urządzenia oraz o zachowanie czystości na boisku. 

§ 16.  W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, na czas remontów i koniecznych napraw oraz 

z innych przyczyn niezależnych od administratora korzystanie z boiska  może być ograniczone lub wyłączone. 

§ 17.  W przypadku organizowania imprez sportowych lub zawodów, boisko może zostać częściowo lub 

w całości wyłączone przez administratora z użytkowania. 

§ 18.  Korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
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