
UCHWAŁA NR XXXI/184/2013
RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” w Pęczniewie 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 
poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012r. poz. 567 z 2013r. poz. 153) 

Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje: 

§ 1. Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” zlokalizowanego w miejscowości Pęczniew, 
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew 

Jerzy Zych
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/184/2013

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 22 marca 2013 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W PĘCZNIEWIE 

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz pozostałe 
sprawy istotne dla bezpieczeństwa korzystania z obiektu i jego trwałości. 

§ 2. Administratorem kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” jest Zespół Szkół w Pęczniewie. 

§ 3. Przedstawicielem Administratora na terenie obiektu, jest uprawniony Animator. 

§ 4. Uprawniony Animator czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu i w tym celu upoważniony jest do wydawania 
użytkownikom odpowiednich poleceń. 

§ 5. Obiekt jest ogólnodostępny a korzystanie z obiektu jest bezpłatne. 

§ 6. Korzystanie z kompleksu sportowego odbywa się zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Administratora obiektu. 

§ 7. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. 

§ 8. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do wpisania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez uprawnionego Animatora. 

§ 9. Zajęcia na obiekcie organizuje uprawniony Animator. 

§ 10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowegoo miękkiej i płaskiej podeszwie. 

§ 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem, zabrania się: 

1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców; 

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boisk, na przykład: rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek, itp.; 

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska; 

4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe; 

5) żucia gumy, palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub zażywania środków psychoaktywnych; 

6) przebywania i korzystania z kompleksu boisk sportowych w stanie nietrzeźwym lub po zażyciu środków psychoaktywnych; 

7) zaśmiecania; 

8) przeszkadzania w zajęciach lub w grze; 

9) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów; 

10) wprowadzania zwierząt; 

11) korzystania z boisk bez zgody uprawnionego opiekuna; 

12) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia. 

§ 12. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami § 11 korzystania z boisk podejmuje uprawniony animator, który w zależności od 
sytuacji może: 

1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju; 

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie; 

3) nakazać opuszczenie terenu kompleksu sportowego. 

§ 13. W uzasadnionych przypadkach naruszenia niniejszego regulaminu uprawniony Animatormoże wezwać Policję. 

§ 14. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające i opiekunowie grup 
zorganizowanych. W przypadku osób niepełnoletnich – za zniszczenia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. 

§ 15. W porze wieczornej, gdy korzystanie z obiektu wymaga oświetlenia: 

1) boisko do piłki nożnej udostępnia się, jeżeli liczba korzystających z niego wynosi minimum 12 osób; 

2) boisko wielofunkcyjne udostępnia się, jeżeli liczba korzystających z niego wynosi minimum 10 osób. 

§ 16. Wyposażenie i sprzęt znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. 

§ 17. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych w porozumieniu z Animatorem. 

§ 18. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z kompleksu boisk decyduje Animator. 

————————————————————————————————————————————————————————————
Id: ENETX-MEBAU-BORXJ-QGDNC-UQRFS. Podpisany Strona 1



§ 19. Administrator ani uprawniony Animator nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu wobec osób korzystających 
z obiektu jak również za rzeczy materialne, dokumenty, pozostawione na obiekcie sportowym. 

§ 20. Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 21. Wszelkie uwagi, wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje i rozpatruje Administrator obiektu 
w godzinach urzędowania. 

§ 22. Na terenie całego obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe 
przestrzeganie porządku, czystości oraz dbałość o estetykę obiektu i jego bezpośredniego otoczenia. 

§ 23. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem powyższego regulaminu. 
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