Zał. Nr 9 do protokołu z XXXV
Sesji Rady Gminy Budzyń
z dnia 19.08.2010r.

U C H W A Ł A Nr XXXV / 312 /2010
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje
Boisko - ORLIK 2012” należących do Gminy Budzyń.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami)
Rada Gminy Budzyń u c h w a l a , co następuje :
§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych
„Moje Boisko – Orlik 2012”
zlokalizowanego w Budzyniu przy
ul. Margonińskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko- Orlik 2012” zlokalizowany w Budzyniu przy
ul. Margonińskiej ma ogólnodostępny charakter i konieczne jest ustalenie zasad korzystania z
niego.
Regulamin stanowi jasne i przejrzyste zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych dla
wszystkich użytkowników, nakładając na nich obowiązek stosowania określonych norm
i zasad umożliwiających osiągnięcie określonego standardu kultury społecznej.
Zawarte w nim przepisy pozwolą stworzyć zarządcy i służbom porządkowym warunki do
reagowania i egzekwowania poprawnego , sportowego zachowania, ograniczając
jednocześnie akty wandalizmu i chuligaństwa.
Terminy i godziny otwarcia kompleksu zostaną ustalone w drodze zarządzenia.

Załącznik do uchwały Nr XXXV/ 312 /2010
Rady Gminy Budzyń z dnia 19.08.2010r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK
SPORTOWYCH
„MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Gminny Ośrodek Kultury w
Budzyniu, ul. Łokietka 31.
2. Terminy i godziny korzystania z kompleksu boisk ustala Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Budzyniu w drodze zarządzenia.
3. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
4. Korzystanie z boisk odbywa się tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne,
po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
6. Zajęcia dla szkolnych grup sportowych odbywają się pod nadzorem nauczyciela,
opiekuna.
7. Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie, w czasie przeznaczonym do
ogólnego korzystania, odbywa się wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych, na ich odpowiedzialność.
8. Umożliwia się rezerwację boiska. Harmonogram rezerwacji prowadzi trener –
animator sportu.
9. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do podania swoich personaliów trenerowi –
animatorowi sportu, celem odnotowania pobytu w dzienniku pracy animatora.
10. Z przyczyn niezależnych od administratora oraz na czas remontów i koniecznych
napraw korzystanie z obiektu może być ograniczone lub odwołane.
11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie stroju sportowego i obuwia
sportowego typu halowego.
12. Dopuszcza się korzystanie z obiektu w obuwiu z niewielkimi korkami gumowymi lub
z tworzywa sztucznego wyłącznie na boisku o nawierzchni ze sztucznej trawy.
13. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie
z jego przeznaczeniem.

14. Korzystający z obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone
szkody oraz zniszczony sprzęt pokrywając 100% kosztów napraw, odtworzenia lub
zakupu uszkodzonego mienia.
15. Wypożyczanie i zwrot sprzętu sportowego odbywa się za potwierdzeniem pobrania
/zwrotu.
16. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boisk zabrania się:
a) wstępu osobom nietrzeźwym;
b) używania butów innych niż określone w pkt. 11 i 12;
c) wprowadzania i użytkowania rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp.;
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk;
e) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe oraz niewłaściwego
korzystania z wyposażenia;
f) żucia gumy, palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków
odurzających;
g) śmiecenia, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
h) zakłócania gier i zajęć;
i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
j) wnoszenia materiałów pirotechnicznych i otwartego ognia;
k) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, bez
dorosłego opiekuna;
l) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia;
m) wprowadzania zwierząt;
n) korzystania z boisk bez zgody trenera – animatora sportu.
17. Trener – animator sportu może:
a) legitymować osoby korzystające z obiektu;
b) wyłączyć obiekt w części lub w całości z korzystania;
c) odwołać wcześniejszą rezerwację obiektu;
d) nakazać opuszczenie obiektu wszystkim korzystającym;
e) pobrać kaucję za wypożyczony sprzęt;
f) pobrać za pokwitowaniem środki finansowe za zniszczony sprzęt lub mienie;
g) skontrolować pod kątem bezpieczeństwa osoby wchodzące na teren obiektu;
h) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
i) zwrócić uwagę na niekulturalne, niezgodne z duchem sportowym zachowanie;

j) zakazać wstępu na kompleks osobom, które notorycznie zakłócają ład
i porządek, lub których zachowanie nie licuje z duchem sportowej rywalizacji
i kibicowania.
18. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu;
b) rzeczy osobiste wniesione na teren obiektu.
19. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu,
przepisów przeciwpożarowych i bhp, a także wydanych przez trenera – animatora
sportu.
Niestosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania
karno – administracyjnego, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego.

