
UCHWAŁA NR 44/VII/15
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 
2012” w Hucie Starej B

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r, poz 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych  „Moje Boisko – ORLIK 2012” 
w Hucie Starej B, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

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

 

Wiceprzewodnicząca Rady

mgr Eulalia Błaszak
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                                                                              Załącznik do Uchwały 
                                                                                                                     Rady Gminy Poczesna 
                                                                                                                     Nr 44/VII/15 
                                                                                                                     z dnia 26 marca 2015 roku 
 
 

 
 
 
 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK  
SPORTOWYCH „MOJE BOISKO - ORLIK 2012" 
w Hucie Starej B 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko -

 Orlik2012", zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz 

pozostałe sprawy istotne dla bezpieczeństwa korzystania z obiektu i jego trwałości. 

2. Kompleks sportowy „Moje Boisko - Orlik 2012" 

, obejmuje boisko do piłki nożnej, boiskowielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe. 

3. Właścicielem Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012" jest Gmina Poczesna. 

4. Gospodarzem obiektu zwanym dalej Gospodarzem, jest  Wójt Gminy Poczesna. 

5. Przedstawicielem Gospodarza jest Dyrektor Zespołu Szkół w Hucie Starej B. 

6. Animator sportu jest zobowiązany prowadzić zajęcia z dziećmi lub młodzieżą oraz czuwać nad 

porządkiem podczas korzystania z obiektu przez użytkowników. Upoważniony jest do wydawania 

odpowiednich poleceń porządkowych. Szczegółowy zakres obowiązków Animatora określaGospodarz  

Obiektu czyli Wójt Gminy Poczesna   

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU 
 

1. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne. 

2. Nie można korzystać z urządzeń obiektu w okresie jego konserwacji, a także podczas szczególnie 

niekorzystnych warunków pogodowych (np. ujemna temperatura powietrza lub zalegająca pokrywa 

śnieżna) oraz w innych nieprzewidzianych okolicznościach. Decyzje o zamknięciu obiektu w tych 

przypadkach podejmuje Gospodarz obiektu lub w jego imieniu Dyrektor Zespołu Szkół w Hucie Starej B. 

3. Zajęcia na terenie obiektu organizuje i prowadzi Animator sportu, trener, instruktor sportu lub inna 

osoba pełnoletnia, która zgłosi zamiar organizacji zajęć Animatorowi. 

4. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boisk: 

a)  jeżeli z wnioskiem do Animatora sportu wystąpi określona imiennie grupa licząca co najmniej 8 osób      

boisko piłkarskie), 6 osób (boisko wielofunkcyjne); 

         b) nie częściej niż 2 razy w tygodniu; 

        c) na czas nie dłuższy niż 2 h; 

         d) na okres 1 miesiąca. 

5. Użytkownicy indywidualni i grupy pozaszkolne zobowiązane są do dokonywania u Animatora sportu 

rezerwacji boiska nie później niż 2 dni przed datą z jego korzystania. 

6. Przed wejściem na boisko należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem i instrukcjami użytkowania. 

7. Osoby korzystające z boiska ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie obiektu „Moje 

Boisko - Orlik 2012”. 
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8. Zajęcia grupowe dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką osoby pełnoletniej, uprawnionego 

nauczyciela wychowania fizycznego, animatora sportu, trenera oraz instruktora sportu zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

9. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą 

organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących. 

10. Prowadzący zajęcia powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie 

korzystał. W przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt Animatorowi sportu, a ten niezwłocznie 

Gospodarzowi obiektu. 

11. Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe dostosowane do 

obiektów Orlika. 

12. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami. 

13. Podstawowe obowiązki użytkownika: 

            a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu; 

             b) stosowanie się do poleceń Animatora sportu i Gospodarza obiektu; 

            c) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem; 

            d) dokonanie wpisu w księdze użytkowników, informacji o korzystaniu z obiektu; 

            e) przestrzeganie zasad współżycia społecznego; 

             f) niezwłoczne informowanie Gospodarza lub Animatora sportu o wszelkich uszkodzeniach urządzeń  

i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Zapis ten powinien być 

odnotowany w księdze użytkowników. 

14. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz: 

 1)  wprowadzania zwierząt; 

             2) korzystania z boisk w godzinach nocnych ; 

             3) wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp.                

                 wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału; 

            4) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników; 

             5) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować              

                 uszkodzenia nawierzchni boisk; 

            6) niszczenia trawy wokół ogrodzenia i parkowania pojazdów. 

15.Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom     

                regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu. 

16. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów p.poż. i BHP. 

17. Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu                              

              i w jego bezpośrednim otoczeniu. 

SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Gospodarz obiektu albo działający w jego imieniu Animator sportu mają prawo odmówić wstępu na obiekt 

lub nakazać jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu,                                    

a w szczególności: 

1) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów; 

                    2)   pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika; 

                    3)    posiadają nieodpowiednie obuwie. 

2.   Wszelkie skaleczenia, urazy powstałe w czasie trwania zajęć szkolnych należy niezwłocznie zgłaszać         

       w     gabinecie pielęgniarki szkolnej, nauczycielowi WF (dotyczy zajęć organizowanych przez szkoły). 

3. W przypadku urazów powstałych w trakcie korzystania z obiektu przez użytkowników indywidualnych należy        

korzystać z pomocy ratownictwa medycznego. 

4.  Gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące  

      własność użytkowników. 

5.   Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub innego wyposażenia, zobowiązany  

      jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany. 

6.  Za zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia obiektu, sprzętu, elementów stałych obowiązuje odpłatność                                                                                                  

Id: D3AACB2D-1BD0-4EA7-8B26-95259DEFC8F3. Podpisany Strona 3



      w  wysokości 100 % wartości szkody. W przypadku osób niepełnoletnich za uszkodzenia                                      

      odpowiadają ich opiekunowie, rodzice 

HARMONOGRAM UDOSTĘPNIENIA OBIEKTU DO UŻYTKU 

1. Boiska „Moje Boisko - Orlik 2012” są dostępne dla użytkowników, którzy znajdują się pod opieką 

nauczyciela wychowania fizycznego lub Animatora sportu. 

2. W godzinach przedpołudniowych pierwszeństwo z korzystania z kompleksu mają dzieci i młodzież                            

w ramach zajęć szkolnych z terenu gminy. 

3. Gospodarz obiektu określa godziny otwarcia i zamknięcia boisk w miesięcznych harmonogramach, które 

podawane są do wiadomości użytkowników na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy 

Poczesna  www. poczesna.pl . Z ważnych powodów Gospodarz obiektu może zmienić harmonogram                   

w trakcie jego obowiązywania. 

4. Obiekt  może być nieczynny w Święta Wielkanocne; 1 i 3 maja; Boże Ciało; 15 sierpnia; oraz 1 i 11 

listopada każdego roku. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kompleks boisk jest administrowany przez Zespół Szkół w Hucie Starej B  

2. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje i rozpatruje 

Gospodarz obiektu w godzinach urzędowania. 

3. Wójt Gminy Poczesna sprawuje nadzór w zakresie prawidłowego wykorzystania kompleksu boisk „Moje 

Boisko - Orlik 2012” oraz urządzeń będących w jego wyposażeniu. 

4. Korzystanie z kompleksu boisk  „Moje Boisko - Orlik 2012” jest bezpłatne. 

 

 

Orlik czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:30- 22:00  

trzy soboty w miesiącu od godziny  9.30-13.30                                                                                                                    

oraz każda druga niedziela miesiąca   w godzinach od 9.00 do 13.00 lub od 14.00 do 18.00 (zgodnie                                  

z aktualnym harmonogramem sporządzonym przez animatorów). 
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