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Poz. 4903
UCHWAŁA NR XXXIX/441/2014
RADY GMINY WIELKA WIEŚ
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Modlniczce
Na
podstawie
art. 18 ust. 1 i
art. 40 ust. 2 pkt.
4 ustawy
z dnia
8 marca
1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) - Rada Gminy Wielka Wieś uchwala,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin korzystania z boiska sportowego w Modlniczce” w brzmieniu określonym
w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś

Krystyna Sułko
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/441/2014
Rady Gminy Wielka Wieś
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Regulamin korzystania z boiska sportowego w Modlniczce
1. Administratorem boiska jest Gmina Wielka Wieś.
2. Boisko czynne jest przez cały tydzień: poniedziałek-piątek w godz.15.00 - 22.00 oraz w sobotę
i niedzielę w godz. 10:00 – 20:00.
3. Boisko nie jest miejscem powszechnie dostępnym. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska mają: szkoły
oraz kluby piłkarskie mające siedzibę na terenie Gminy Wielka Wieś.
4. Z boiska sportowego mogą również korzystać grupy zorganizowane oraz inne osoby na następujących
warunkach:
- wcześniejsze uzgodnienia z administratorem boiska warunków korzystania z boiska, zawarcie umowy najmu
i dokonanie rezerwacji na wyznaczone dni i godziny;
- dokonanie opłaty za korzystanie z boiska na podane konto w terminie określonym w umowie;
- każdorazowo przed wejściem na boisko należy zgłosić się do osoby odpowiedzialnej za otwieranie boiska –
............................................................., tel. ................................ - celem okazania dowodu wpłaty oraz
sprawdzenia zgodności rezerwacji z harmonogramem korzystania z boiska.
5. Korzystanie z boiska dla grup zorganizowanych jest odpłatne. Wysokość stawek ureguluje Wójt Gminy
Wielka Wieś w formie zarządzenia.
6. Podmioty korzystające z boiska są zobowiązane do:
- punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
- utrzymania czystości na terenie boiska,
- zabezpieczenia wartościowego mienia we własnym zakresie,
- przestrzegania przepisów bhp, p-pożarowych, porządkowych,
- stosowania się do poleceń pracowników obsługi boiska,
- posiadania odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z płaską podeszwą bez kolców i korków metalowych;
dopuszcza się używanie krótkich korków gumowych, ew. tzw. "turfów".
7. Zabrania się:
- wprowadzania i użytkowania sprzętu sportowego niezgodnego z przeznaczeniem
motorowery, rolki, deskorolki, wszelkie pojazdy mechaniczne;
- niszczenia płyty sportowej i osprzętu boisk;
- wchodzenia na urządzenia sportowe i ogrodzenie boiska;
- palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków odurzających na terenie boiska;
- przebywania osób nietrzeźwych lub pod działaniem innych środków odurzających.
- zaśmiecania i wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
- brudzenia nawierzchni błotem, gumą do żucia itp.;
- ustawiania na nawierzchni ławek, krzeseł, stołów i innych urządzeń;
- przeszkadzania w zajęciach lub grze;
- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
- wprowadzania zwierząt;
- przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia;
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8. Korzystający z boiska i urządzeń ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie, powstałe
podczas korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
9. Wyposażenie i osprzęt sportowy należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem.
10. Uznaje się, że osoby przebywające na terenie boiska zapoznały się z postanowieniami niniejszego
regulaminu i zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
11. Konsekwencją nieprzestrzegania powyższego regulaminu będzie bezwzględny zakaz korzystania
z obiektu.
12. Uwagi dotyczące funkcjonowania boisk należy zgłaszać do administratora: od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30-15:30 – tel. 12 419-17-01, bądź drogą elektroniczną: promocja@wielka-wies.pl.
13. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania
z obiektu oraz za pozostawione przez korzystających z boiska i uczestników zajęć sportowych mienie.
Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś

Krystyna Sułko

