UCHWAŁA NR XXXIII/205/2017
RADY GMINY BARANOWO
z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych
przy zespołach szkół w Baranowie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) uchwala się ,
co następuje:
§ 1.
Uchwala się Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych przy zespołach
szkół w Baranowie zwany dalej „Regulaminem”, w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc u uchwała Nr XXXII/196/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia
23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu
boisk sportowych przy zespołach szkół w Baranowie (Dziennik Urzędowy
Województwa Mazowieckiego z 2017 r., poz.5915).
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski

Załącznik
do Uchwały Nr XXXIII/205./2017
Rady Gminy Baranowo
z dnia 31 lipca 2017 r.

1.

REGULAMIN PORZĄDKOWY
KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
PRZY ZESPOŁACH SZKÓŁ W BARANOWIE
Kompleks boisk sportowych jest własnością Gminy Baranowo,

oddaną

w administrowanie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Baranowie.
2. Korzystać z kompleksu boisk mogą : kluby sportowe, grupy zorganizowane oraz osoby
indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem.
3. Niniejszy Regulamin dotyczy całego kompleksu i ma pierwszeństwo przed
regulaminami poszczególnych boisk oraz bieżni.
4. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem Regulaminu.
5. Korzystanie z obiektu następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
administratora. Obiekt lub poszczególne boiska za jego zgodą mogą być wykorzystywane
do organizowania zawodów i turniejów. Administrator w uzasadnionych przypadkach może
zmienić harmonogram.
6. Boiska są czynne w następujących terminach:
a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej
Powiatowych w

i Zespołu Szkół

okresie roku szkolnego:

poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
poniedziałek – piątek godz. 16.00 –

20.30

sobota

godz. 8.00

–

18.00

niedziela

godz. 8.00

-

18.00

7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych administrator może zabronić
korzystania z obiektu.
8. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w ust. 6 lit. a prowadzą
nauczyciele wychowania fizycznego, natomiast w ust. 6 lit. b koordynuje pełniący dyżur :
trener, instruktor, animator sportu.
9. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie w obecności i pod
nadzorem osób dorosłych (opiekuna np. rodzic, trener, nauczyciel). Opiekun opuszcza
obiekt ostatni, po wyjściu całej grupy, za którą był odpowiedzialny.

10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu jeżeli z wnioskiem do
administratora wystąpi określona imiennie grupa.
11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia
sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa
sztucznego oraz obuwie typu halowego).
12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu i korzystania z boisk
zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania środków odurzających, spożywania
ziaren słonecznika i gumy do żucia, itp.,
b) wprowadzania użytkowania na terenie całego obiektu sprzętu innego niż zgodny z jego
przeznaczeniem, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, wózki dziecięce, itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska oraz wyposażenia obiektu,
d) wchodzenia na ogrodzenie, urządzenia sportowe oraz zaplecze socjalne,
e) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt,
j) korzystania z obiektu bez zgody administratora obiektu lub instruktora.
13. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami ust. 7 korzystania z boisk
podejmuje administrator obiektu, który w zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c) nakazać opuszczenie terenu obiektu,
d) wezwać Policję.
14.

Korzystający

z

obiektu

są

zobowiązani

do

przestrzegania

Regulaminu,

a w szczególności do uwag administratora obiektu, instruktora lub animatora.
O wszelkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje administrator
obiektu. Polecenia, ogłoszenia i ostrzeżenia wydawane przez administratora obiektu na
jego terenie mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
15. Przy powtarzających się przypadkach zakłócenia porządku lub łamania Regulaminu
administrator ma prawo czasowo lub bezterminowo zakazać wejścia i korzystania
z obiektu.
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski

