
UCHWALA NR XLV/318/14
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 7 maja2014 r.

w sprawie uchwalenia regulaminow korzystania z boisk sportowych stanowiqcych wlasnosc Gminy Stawno

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594, poz. 645, poz.1318; z2014 r. poz.379) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Uchwala sie Regulaminy korzystania z boisk sportowych, w brzmieniu stanowiqcym zal^czniki do
niniejszej uchwaiy:

l)Regulamin Korzystania z Ogolnodostepnego Kompleksu Boisk Sportowych przy Zespole Szkoi
Samorzadowych w Prymusowej Woli, stanowi^cy zalacznik nr 1,

2) Regulamin Korzystania z Ogolnodostepnego Boiska Sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Zachorzowie, stanowi^cy zalacznik Nr 2,

3) Regulamin Korzystania z Ogolnodostepnego Boiska Sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im.
Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach, stanowi^cy zal^cznik Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwaiy powierza sie Wqjtowi Gminy Slawno.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

PrzewodniczacylRady/Gminy
Stawho /
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Zala.cznikNr 1 do Uchwaty Mr XLV/318/14

Rady Gminy Slawno

z dnia 7 maja 2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGOLNODOST^PNEGO KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
PRZY ZESPOLE SZKOL SAMORZ^DOWYCH W PRYMUSOWEJ WOLI

§ 1. 1. Ogolnodostepny Kompleks Boisk Sportowych w Prymusowej Woli zwany dalej „ obiektem" jest
wlasnoscia. Gminy Slawno.

2. Zarz^dzaj^cym obiektem, zwanym dalej "Zarz^dzaj^cym,, jest Dyrektor Zespolu Szkol Samorza_dowych
w Prymusowej Woli.

3. Jest to obiekt uzytecznosci publicznej dla mieszkaricow Gminy Slawno;

4. Obiekt przeznaczony jest do:

a) gry w pilke noznaj

b) gry w inne gry zespolowe;

c) zajec lekkoatletycznych;

c) przeprowadzania innych zajec sportowo - rekreacyjnych osob doroslych oraz dzieci i mlodziezy pod nadzorem
dorosfych opiekunow;

d) przeprowadzania zawodow i imprez sportowo - rekreacyjnych;

§ 2. 1. Obiekt jest Ogolnodostepny i korzystanie z obiektu jest bezplatne na zasadach okreslonych w niniejszym
regulaminie.

2. Obiekt czynny jest w okresie od 1 marca do 30 listopada danego roku, korzystanie z obiektu odbywa sie
w nast^puj^cych godzinach:

1) dla planowanych zaj^c szkolnych dla uczniow Zespolu Szkol Samorz^dowych w Prymusowej Woli w okresie
roku szkolnego pod nadzorem nauczyciela wychowania fizycznego, poniedzialek - piatek godz. 8.00 - 16.00;

2) dla wszystkich chetnych w okresie roku szkolnego: poniedzialek - piatek godz. 16.00 - 19.00, w sobote i w
niedziele godz. 14.00 - 20.00;

3) w miesi^cach lipcu i sierpniu obiekt czynny w godz. 12.00- 20.00 .

3. W sytuacji niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub zprzyczyn technicznych, Zarza.dzaj^cy moze
zabronic korzystania z obiektu.

4. Dopuszcza sie mozliwosc rezerwacji korzystania z obiektu u Zarz^dzajqcego.

5. Wyposazenie i sprzet sportowy znajduj^cy si^ na obiekcie nalezy uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem.

§ 3. 1. Warunkiem korzystania z obiektu, jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego.

2. W celu zapewnienia bezpieczeiistwa uzytkownikom korzystania z obiektu, zgodnie zjego przeznaczeniem,
zabrania sie:

1) przebywania na terenie obiektu osobom, ktorych stan wskazuje na spozycie alkoholu lub innych srodkow
odurzajqcych;

2) wnoszenia przedmiotow niebezpiecznych, w szczegolnosci: kijow, palek, kamieni, substancji zr^cych, farb,
pojemnikow pod cisnieniem, opakowan szklanych i metalowych;

3) uzywania butow pitkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolcow;

4) wprowadzania i uzytkowania sprzetu innego niz zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower,
deskorolka, rolki, itp.;

5) niszczenia urza.dzen sportowych i plyty boiska;

6) wchodzenia na ogrodzenie i urza_dzenia sportowe;
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7) zasmiecania;

8) przeszkadzania w zajeciach lub grze;

9) zaklocania porz^dku i uzywanie stow wulgarnych;

10) wprowadzania zwierzat;

11) palenia tytoniu i spozywania alkoholu lub innych srodkow odurzaj^cych;

3. Rozstrzygniecia dotyczace zgodnego z postanowieniami ust. 1 i 2 korzystania z obiektu, podejmuje
Zarzadzajacy , ktory w zaleznosci od sytuacji, moze:

1) nakazac zmiane^ obuwia sportowego;

2) zwrocic uwage na niewlasciwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;

3) nakazac opuszczenie terenu obiektu.

§ 4. 1. Korzystajacy zobiektu sportowego ponosz^ peln^ odpowiedzialnosc za kontuzje powstale na
kompleksie.

2. Korzystajacy z obiektu sportowego zobowiazani 53 do przestrzegania zasad bezpieczenstwa innych
uczestnikow i uzytkownikow obiektu.

§5. 1. Uzytkownicy korzystajacy zobiektu odpowiadaj^ materialnie za szkody wyrzadzone na obiekcie na
zasadach okreslonych w przepisach powszechnie obowiazuj^cych.

2. Za skradzione uzytkownikom na obiekcie rzeczy Gmina Slawno i Zarz^dzaj^cy, nie ponoszq
odpowiedzialnosci.

§ 6. W przypadku osob niepelnoletnich odpowiedzialnosc za urazy i wyrzadzone szkody ponosz^ rodzice lub
opiekunowie prawni.

§ 7. Korzystajacy z boisk, zobowiazani 53 do niezwlocznego zgloszenia Zarzadzajacemu obiektem, wszelkich
uszkodzeii ujawnionych po poprzednich uzytkownikach lub powstarych w biez4cym uzytkowaniu.

§ 8. Korzystajacy z obiektu 53 zobowiazani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

iusz Knap
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Zaiacznik Nr 2 do Uchwaiy Nr XLV/318/14

Rady Gminy Slawno

z dnia 7 maja2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA OGOLNODOST^PNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY
PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZACHORZOWIE

§ 1. 1. Wlascicielem ogolnodostepnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Zachorzowie , zwanego dalej "obiektem" jest Gmina Slawno.

2. Zarzadca^ obiektu jest Dyrektor Publicznej Szkoly Podstawowej w Zachorzowie.

§ 2. 1. Jest to obiekt uzytecznosci publicznej dla mieszkaiicow Gminy Stawno.

2. Obiekt przeznaczony jest do:

a) gry w pitke noznaj

b) gry w inne gry zespolowe;

c) przeprowadzania innych zajec sportowo - rekreacyjnych osob doroslych oraz dzieci i mlodziezy pod nadzorem
dorosfych opiekunow;

d) przeprowadzania zawodow i imprez sportowo - rekreacyjnych.

§ 3.1. Obiekt jest ogolnodostepny i korzystanie z obiektu jest bezptatne na zasadach okreslonych w niniejszym
regulaminie.

2. Obiekt czynny jest w okresie od 1 marca do 30 listopada danego roku, korzystanie z obiektu odbywa si?
w nastepujacych godzinach:

1) dla planowanych zajec szkolnych dla uczniow Publicznej Szkoly Podstawowej w Zachorzowie w okresie roku
szkolnego pod nadzorem nauczyciela wychowania fizycznego, poniedzialek - piatek godz. 8.00 - 16.00;

2) dla wszystkich chetnych w okresie roku szkolnego: poniedzialek - piatek godz. 16.00 - 19.00, w sobote i w
niedziele godz. 14.00 - 20.00;

3) w miesiacach lipcu i sierpniu obiekt czynny w godz. 12.00- 20.00 .

3. W sytuacji niekorzystnych warunkow atmosferycznych zagrazaj^cych zdrowiu i zyciu uzytkownikow
Zarzadca moze zabronic korzystania z obiektu.

§ 4. Istnieje mozliwosc rezerwacji korzystania z obiektu w soboty i niedziele u Zarzaxlcy.

§ 5. 1. W celu zapewnienia bezpieczenstwa korzystajacym z obiektu zgodnie zjego przeznaczeniem zabrania
sie:

1) uzywania butow pilkarskich na korkach, kolcow, wkretach itp.;

2) wprowadzania i uzytkowania sprzetu innego niz zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower,
deskorolka, rolki itp.;

3) niszczenia urzqdzen sportowych i ptyty boiska;

4) wchodzenia na ogrodzenie i urz^dzenia sportowe;

5) palenia tytoniu, spozywania alkoholu i innych niedozwolonych uzywek;

6) zasmiecania, wnoszenia opakowan szklanych i metalowych;

7) przeszkadzania w zajeciach lub grze;

8) zaklocania porz^dku i uzywania slow wulgarnych;

9) wprowadzania zwierzat.

2. Postanowienia dotycz^ce korzystania z obiektu w zakresie wymogow, o ktorych mowa w ust. 1, podejmuje
Zarzadca obiektu, ktory w zaleznosci od sytuacji moze:

1) nakazac zmian^ obuwia sportowego;
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2) zwrocic uwag? na niewlasciwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;

3) nakazac opuszczenie obiektu.

§ 6. 1. Korzystajacy z obiektu sportowego ponosz^ pein^ odpowiedzialnosc za urazy i kontuzje powstale
podczas zaj?c.

2. Korzystajqcy z obiektu sportowego zobowi^zani 53 do przestrzegania zasad bezpieczeiistwa innych
uczestnikow i uzytkownikow obiektu.

§7. 1. Uzytkownicy korzystajacy z obiektu odpowiadaj^ materialnie za szkody wyrzadzone na obiekcie na
zasadach okreslonych w przepisach powszechnie obowi^zuj^cych.

2. Za skradzione uzytkownikom na obiekcie rzeczy Gmina Slawno i Zarz^dca nie ponosza^ odpowiedzialnosci.

§ 8. W przypadku osob niepelnoletnich odpowiedzialnosc za urazy i wyrzadzone szkody ponoszq rodzice lub
opiekunowie prawni.

§ 9. Korzystajacy z obiektu, zobowi^zani 53 do niezwJocznego zgioszenia Zarz^dcy obiektu, wszelkich
uszkodzen ujawnionych po poprzednich uzytkownikach lub powstatych w biez^cym uzytkowaniu.

§ 10. Korzystajacy z obiektu s^ zobowiazani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
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Zahjcznik Nr 3 do Uchwaty Nr XLV/318/14

Rady Gminy SJawno

z dnia 7 maja2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGOLNODOST^PNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY
PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WANDY I HENRYKA OSSOWSKICH W KUNICACH

§ 1. 1. Wlascicielem ogolnodostepnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.i H.
Ossowskich w Kunicach, zwanego dalej "obiektem" jest Gmina Slawno.

2. Zarzqdc^ obiektu jest Dyrektor Publicznej Szkoly Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich
w Kunicach.

§ 2. 1. Jest to obiekt uzytecznosci publicznej dla mieszkancow Gminy Slawno.

2. Obiekt przeznaczony jest do:

a) gry w pitke noznq;

b) gry w inne gry zespolowe;

c) przeprowadzania innych zajec sportowo - rekreacyjnych osob dorosrych oraz dzieci i mtodziezy pod nadzorem
doroslych opiekunow;

d) przeprowadzania zawodow i imprez sportowo - rekreacyjnych.

§ 3. 1. Obiekt jest ogolnodostepny i korzystanie z obiektu jest bezplatne na zasadach okreslonych w niniejszym
regulaminie.

2. Obiekt czynny jest w okresie od 1 marca do 30 listopada danego roku, korzystanie z obiektu odbywa sie
w nastepujacych godzinach:

1) dla planowanych zajec szkolnych dla uczniow Publicznej Szkoty Podstawowej im. W. i H. Ossowskich
w Kunicach w okresie roku szkolnego pod nadzorem nauczyciela wychowania fizycznego, poniedzialek -
piatek godz. 8.00 - 16.00;

2) dla wszystkich ch^tnych w okresie roku szkolnego: poniedzialek - piatek godz. 16.00 - 19.00, w sobote i w
niedziele godz. 14.00 - 20.00;

3) w miesi^cach lipcu i sierpniu obiekt czynny w godz. 12.00- 20.00 .

3. W sytuacji niekorzystnych warunkow atmosferycznych zagrazaj^cych zdrowiu i zyciu uzytkownikow
Zarzadca moze zabronic korzystania z obiektu.

§ 4. Istnieje mozliwosc rezerwacji korzystania z obiektu w soboty i niedziele u Zarz^dcy.

§ 5. 1. W celu zapewnienia bezpieczenstwa korzystaj^cym z obiektu zgodnie zjego przeznaczeniem zabrania
sie:

1) uzywania butow pilkarskich na korkach, kolcow, wkretach itp.;

2) wprowadzania i uzytkowania sprzetu innego niz zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. samochod, rower,
motorower, deskorolka, rolki itp.;

3) niszczenia urz^dzeh sportowych i plyty boiska;

4) wchodzenia na ogrodzenie i urza_dzenia sportowe;

5) palenia tytoniu, spozywania alkoholu i innych niedozwolonych uzywek;

6) zasmiecania, wnoszenia opakowan szklanych i metalowych;

7) przeszkadzania w zajeciach lub grze;

8) zaklocania porz^dku i uzywania slow wulgarnych;

9) wprowadzania zwierz^t.
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2. Postanowienia dotyczace korzystania z obiektu w zakresie wymogow, o ktorych mowa w ust. 1, podejmuje
Zarzadca obiektu, ktory w zaleznosci od sytuacji moze:

1) nakazac zmian? obuwia sportowego;

2) zwrocic uwag? na niewlasciwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;

3) nakazac opuszczenie obiektu.

§ 6. 1. Korzystajacy z obiektu sportowego ponosza^ pelnE} odpowiedzialnosc za urazy i kontuzje powstale
podczas zajec.

2. Korzystajacy z obiektu sportowego zobowiazani s§ do przestrzegania zasad bezpieczehstwa innych
uczestnikow i uzytkownikow obiektu.

§7. 1. Uzytkownicy korzystajacy z obiektu odpowiadaj^ materialnie za szkody wyrzadzone na obiekcie na
zasadach okreslonych w przepisach powszechnie obowi^zujqcych.

2. Za skradzione uzytkownikom na obiekcie rzeczy Gmina Stawno i Zarzadca obiektu, nie ponosza^
odpowiedzialnosci.

§ 8. W przypadku os6b niepelnoletnich odpowiedzialnosc za urazy i wyrzadzone szkody ponosz^ rodzice lub
opiekunowie prawni.

§ 9. Korzystajacy z boisk, zobowiqzani s§ do niezwiocznego zgloszenia Zarz^dcy obiektu, wszelkich
uszkodzeri ujawnionych po poprzednich uzytkownikach lub powstatych w biez^cym uzytkowaniu.

§ 10. Korzystajacy z obiektu s^ zobowiazani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

PRZEWODNflCZACY
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