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UCHWAŁA NR XXVII/167/2012
RADY GMINY PCIM
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego w Pcimiu.
Na podstawie art. 18 ust.1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Pcim
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego zlokalizowanego przy
budynku 1302 w Pcimiu, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka
Załącznik
do Uchwały Nr XXVII/167/2012
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 września 2012 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W PCIMIU
§ 1.
1. Kompleks Sportowo - Rekreacyjny zlokalizowany przy budynku 1302 w Pcimiu zwany w dalszej treści
regulaminu ,,Kompleks'' jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym do rekreacji i wypoczynku,
organizacji imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i wypoczynkowym.
2. Kompleks jest własnością Gminy Pcim, która nim zarządza przy pomocy uprawnionych pracowników
Urzędu Gminy Pcim.
3. Pierwszeństwo w korzystaniu z Kompleksu ma Klub Sportowy „Pcimianka”, który jest użytkownikiem
obiektu.
4. Z kompleksu i sprzętu sportowego mogą korzystać także inne grupy zorganizowane lub osoby indywidualne
za zgodą pracownika obsługi Kompleksu lub uprawnionych pracowników Urzędu Gminy Pcim.
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5. Grupy i osoby korzystają z Kompleksu na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich
korzystanie przez nie z Kompleksu odbywać się może tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego
opiekuna, który jest odpowiedzialny za ich właściwe zachowanie oraz za ich bezpieczeństwo.
6. Regulamin niniejszy umieszczony jest w widocznych miejscach Kompleksu, tj. ścianie budynku oraz na
stronie internetowej : www.gminapcim.pl
7. W czasie zajęć sportowych wstęp na boisko sportowe mają tylko uczestnicy zajęć.
8. Warunkiem przebywania na terenie boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego
z płaską powierzchnią spodów. Wymóg ten nie stosuje się do uczestników zajęć prowadzonych przez Klub
Sportowy „Pcimianka”.
9. Na terenie całego Kompleksu (w szczególności na boisku, trybunach, w budynku, na parkingu) obowiązuje
całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu.
§ 2. Każdy korzystający z Kompleksu jest zobowiązany do:
a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Kompleksu i przestrzegania
jego zasad,
b) podporządkowywania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia, służb porządkowych lub upoważnionego
pracownika na Kompleksie,
c) utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie całego Kompleksu,
d) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
§ 3. Na terenie Kompleksu zabrania się:
1) wnoszenia materiałów pirotechnicznych i wzniecania ognisk,
2) wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych przedmiotów
niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających z obiektu,
3) pozostawiania śmieci i odpadów,
4) nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa,
5) wprowadzania zwierząt,
6) wjeżdżania pojazdami dwu i jednośladowymi, zaprzęgami oraz wprowadzanie innego sprzętu niezgodnego
z przeznaczeniem Kompleksu,
7) zakłócania porządku i zakłócania korzystania z Kompleksu oraz terenów do niego przylegających,
8) prowadzenia sprzedaży towarów i usług oraz umieszczania reklam bez zgody właściciela,
9) korzystania z Kompleksu i jego wyposażenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub stwarzającymi
niebezpieczeństwo dla innych użytkowników,
10) korzystania z Kompleksu od godz. 22ºº do 6ºº.
§ 4.
1. Kompleks za zgodą właściciela może być wykorzystywany do organizowania zawodów, zajęć, imprez:
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych na podstawie zawartych umów.
2. Na Kompleksie mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych w ustawie
o bezpieczeństwie imprez masowych.
3. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody Wójta Gminy Pcim.
4. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy odbywającej się na Kompleksie odpowiada jej organizator.
5. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia itp. należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub osobie
zatrudnionej na obiekcie.
6. Zarządzający Kompleksem może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać
dalszego korzystania z Kompleksu.
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7. Za rzeczy wartościowe pozostawione na Kompleksie zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
8. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za jej dokonanie zostanie za nią
obciążona materialnie.
9. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu zostaną usunięte z terenu Kompleksu.
10. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie
Kompleksu należy poinformować: pracownika obsługi obiektu, Urząd Gminy Pcim – 12 274 80 50 w. 29
lub Policję – tel. 997.
11. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania Kompleksu należy składać do Wójta Gminy Pcim.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Małgorzata Węgrecka

