Uchwała 303 /09
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 26 marca 2009r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z boisk
wielofunkcyjnych będących własnością Gminy Kłodawa

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558,
Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Dz.U. Nr 80 poz .717, Nr 162 poz.
1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441 i z 2006r. Nr
17 poz.128, Nr 181 poz.1337 z 2007r. Dz.U. Nr 48 , poz. 327, Nr 138,poz.974 i Nr 173, poz., 1218/
Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje:
§1
Ustala się regulamin określający ogólne zasady i tryb korzystania z boiska wielofunkcyjnego
przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłodawie i kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"
będących własnością Gminy Kłodawa w następującym brzmieniu :
Administratorem boiska wielofunkcyjnego jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Kłodawie
a zespołu boisk Burmistrz Kłodawy.

I. Postanowienia wstępne
1. Kompleks boisk wielofunkcyjnych jest obiektem ogólnodostępnym.
2. Obiekty są własnością Gminy Kłodawa.
3. Korzystanie z boisk z zastrzeżeniem pkt 4 jest bezpłatne.
4. Burmistrz Kłodawy w drodze Zarządzenia może wprowadzić obowiązek zwrotu kosztów
oświetlenia płyty boiska, dozór obiektu i utrzymanie porządku.
5. Wszyscy korzystający z boiska zobowiązani są do zapoznania się poniższym
regulaminem.
6. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
7. Nad prawidłowym korzystaniem z obiektów sportowych i jego urządzeń czuwa
upoważniony pracownik obsługi szkoły i animator sportu.
8. Osobami korzystającymi z boiska są zarówno zawodnicy - grający, jak też widzowie kibice.
9. Teren może być objęty ciągłym monitoringiem.
10. Zasady korzystania z kompleksu boisk "Moje boisko- Orlik 2012" przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kłodawie określi odrębna umowa.

II. Harmonogram korzystania z obiektów i jego urządzeń
1. Kompleks boisk jest otwarty cały tydzień /ramowe godziny otwarcia obiektu: 8.00-22.00/
Harmonogram ustala dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Kłodawie i Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie w porozumieniu z animatorem sportu.
2. W okresie wakacyjnym obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
3. Uczniowie wymienionych szkół w pkt 1 korzystają z boisk podczas zajęć w
godzinach pracy szkoły.
4. Grupy zorganizowane i pozostali chętni korzystają z boiska poza godzinami pracy szkoły.
5. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji obiektów dla grup zorganizowanych u
administratora obiektu.
6. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć
na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo- rekreacyjnych , widowiskowych
lub innych po uprzednim uzgodnieniu z zainteresowanymi.
7. Kluby sportowe działające na terenie gminy Kłodawa mogą nieodpłatnie korzystać z
boiska po uprzednim zapisaniu się u instruktora sportu.
8. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

III. Zakres odpowiedzialności
1. Za uczniów korzystających z obiektów podczas zajęć edukacyjnych odpowiada
prowadzący zajęcia.
2. Za osoby nieletnie korzystające z obiektów poza godzinami pracy szkoły odpowiadają
rodzice lub opiekunowie.
3. Osoby dorosłe korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność.
4. Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu administrator nie ponosi
odpowiedzialności.
5. Administrator oraz pracownicy szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione na terenie boiska.
6. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska
i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający a w przypadku osób
niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie.

IV. Na terenie obiektów zabrania się
1. Używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców.
2. Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska .
3. Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe.
4. Palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz żucia gumy.
5. Spożywania, wnoszenia i przebywania pod wpływem alkoholu.
6. Zaśmiecania,wnoszenia napojów w szklanych opakowaniach.
7. Przeszkadzania w zajęciach lub grze.
8. Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.
9. Przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, z wyjątkiem
zorganizowanych grup sportowych.
10. Wprowadzania zwierząt.
11. Korzystania z boisk bez zgody pracownika obsługi Zespołu Szkół nr 2 lub animatora.
12. Wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower,
motorower,deskorolka, rolki, itp.
13. Przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

V. Korzystających z obiektu zobowiązuje się do
1. Niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi obsługi szkoły lub animatorowi sportu
uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.
2. Niezwłocznego zgłoszenia pracownikowi obsługi szkoły lub animatorowi sportu
uszkodzeń spowodowanych przez swoją grupę.
3. Zachowanie porządku i czystości oraz zachowania się w sposób kulturalny.

VI. Postanowienia końcowe
1. Osoby korzystające z obiektów i nieprzestrzegające niniejszego regulaminu
ponoszą odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. Administrator ma prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki
atmosferyczne, techniczne lub z innych przyczyn.
3. Administrator ma prawo interpretacji spraw objętych regulaminem w sytuacjach
spornych.
4. Administrator określi szczegółowe przepisy dotyczące korzystania z obiektów.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Jadwiga Jaroniewska

