UCHWAŁA NR XLII/485/2010
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik
2012” w Kruszwicy.
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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyją ć Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”
w Kruszwicy przy ul. Mickiewicza 11, zwanego dalej „kompleksem sportowym”.
§ 2. 1. Administratorem kompleksu sportowego jest Gimnazjum nr 2 im. PCK w Kruszwicy.
2. Korzystający z kompleksu sportowego są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego
regulaminu oraz stosowania się do uwag trenera środowiskowego.
3. Korzystanie z kompleksu sportowego jest bezpłatne.
§ 3. 1. Kompleks sportowy czynny jest codziennie a godziny otwarcia ustala administrator.
2. W czasie roku szkolnego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00. kompleks sportowy
dostępny jest na zajęcia szkolne uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kruszwicy i Gimnazjum Nr 2 w
Kruszwicy.
3. W czasie wakacji letnich, ferii zimowych oraz przerw świątecznych obowiązuje odrębny, ustalany
bezpośrednio przed tymi okresami czas korzystania z kompleksu sportowego.
4. Z kompleksu sportowego mogą korzystać po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem osoby
indywidualne i grupy zorganizowane. Grupy zorganizowane są zobowiązane do wcześniejszego uzgodnienia
terminu korzystania z kompleksu sportowego z administratorem.
§ 4. 1. W okresach kiedy kompleks sportowy jest ogólnodostępny zajęcia sportowe koordynuje trener
środowiskowy.
2. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych w porozumieniu z trenerem
środowiskowym.
3. Wyposażenie oraz sprzęt sportowy należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzęt sportowy
wydawany jest przez trenera środowiskowego po okazaniu przez osobę ważnego dokumentu tożsamości (np.
legitymacji szkolnej, dowodu osobistego).
rejestru
4. Osoby korzystające z kompleksu
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użytkowników, prowadzonego przez trenera środowiskowego. Każda grupa korzystająca z kompleksu
sportowego zobowiązana jest do wyznaczenia osoby dokonującej wpisu do rejestru.
5. Przed każdymi zajęciami, prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan urządzeń oraz sprzętu
sportowego.
6. Warunkiem korzystania z kompleksu sportowego jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia
sportowego.
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7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kompleksu sportowego jedynie pod nadzorem osób pełnoletnich
(np.: nauczyciela, trenera, rodzica , opiekuna).
§ 5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z kompleksu sportowego
decyduje trener środowiskowy.
§ 6. 1. W celu bezpiecznego korzystania z kompleksu sportowego zabrania się:
1) używania butów piłkarskich na wysokich plastikowych i metalowych „korkach” oraz kolców,
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower
deskorolka, rolki itp.,
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków odurzających,
6) przebywania osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
7) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
8) zaśmiecania obiektu,
9) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
10) wprowadzania psów,
11) korzystania z kompleksu sportowego bez zgody trenera środowiskowego.
2. Rozstrzygnięcia dotyczące postępowania korzystających z kompleksu sportowego podejmuje trener
środowiskowy, który w zależności od sytuacji może:
1) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niegodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie z kompleksu
sportowego,
2) nakazać opuszczenie kompleksu sportowego,
3) zakazać wstępu na kompleks sportowy.
§ 7. 1. Administrator oraz trener środowiskowy nie odpowiadają za wypadki spowodowane
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nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za rzeczy pozostawione przez użytkowników w kompleksie
sportowym.
2. Za zniszczenia powstałe podczas korzystania z kompleksu sportowego odpowiedzialnoś ć materialną
ponoszą osoby z niego korzystające.
3. Uwagi dotyczące funkcjonowania kompleksu sportowego można zgłaszać do administratora.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
UZASADNIENIE
Ze względu na ogólnodostępny charakter miejsc użyteczności publicznej, koniecznym jest ustalenie regulaminu
korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” w Kruszwicy, ul. Mickiewicza 11.
Regulamin stanowi jasne i przejrzyste zasady korzystania z kompleksu dla wszystkich użytkowników.
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