UCHWAŁA NR 60/X/2011
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” należącego do
Gminy Miasta Gostynina.
Na podstawie 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 ze zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala co następuje:
§ 1. Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko  Orlik 2012” zlokalizowanego przy
ul. Sportowej 1 w Gostyninie otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jolanta SyskaSzymczak
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Uzasadnienie
W związku z zakończeniem budowy kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Gostyninie przy
ul. Sportowej 1 w celu prawidłowego korzystania z tego obiektu przez użytkowników niezbędne jest opracowanie
i wdrożenie regulaminu korzystania z wyżej wymienionych kompleksów boisk.
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Załącznik do Uchwały Nr 60/X/2011
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012" w Gostyninie przy ul.
Sportowej 1
1)Administratorem kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” jest Gmina Miejska Gostynin.
2)Użytkownikami kompleksu boisk mogą być grupy zorganizowane jak również osoby indywidualne.
3)Kompleks boisk jest dostępny:
a) w dniach od poniedziałku do piątku:
 od godz.8.00 do 14.00 – podczas planowanych zajęć sportowych, zawodów. Po wcześniejszym
uzgodnieniu z koordynatorem (z wyprzedzeniem 48 godzinnym),
 od godz. 16.00 do 21.00 – obiekt dostępny dla wszystkich chętnych, z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla
grup zorganizowanych w organizacjach szkolnych, pozaszkolnych, zespołach i klubach sportowych,
b) w sobotę i w niedzielę obiekt dostępny dla wszystkich chętnych od godz. 16.00 do 21.00.
4)Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do okazania dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej
i wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.
5)Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
6)W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem
zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower,
motorower, deskorolka, rolki itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
f) zaśmiecania,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt,
j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
7)Nad prawidłowym korzystaniem z obiektu czuwa instruktor sportu.
8)Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych w porozumieniu z instruktorem. Za
rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
9)Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Sprzęt
sportowy wydaje instruktor sportu. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest zwrócić
pobrany sprzęt w stanie niezniszczonym.
10)Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk oraz pomieszczeń socjalnych odpowiedzialność
materialną ponoszą osoby korzystające, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich prawni opiekunowie.
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11)Osoby przebywające na terenie kompleksu i korzystające z boisk w sposób niezgodny z niniejszym
regulaminem, na żądanie instruktora zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych
z regulaminem bądź bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.
12)Notoryczne niestosowanie się do zapisów regulaminu skutkować będzie zakazem wstępu na teren obiektu.
13)W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o możliwości korzystania z obiektu decyduje instruktor
sportu.
14)Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk u instruktora sportu.
15)Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
16)Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody
w 100% wartości zniszczeń. Instruktor sportu zobowiązany jest powiadomić administratora o każdym
zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.
17)Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp,
a w szczególności zastosowania się do uwag instruktora sportu lub gospodarza obiektu.
18)Gmina Miejska Gostynin zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na
organizowane imprezy.
19)Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno
administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.
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