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Poz. 3536
UCHWAŁA NR L/394/2018
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - ORLIK
2012" w Wadowicach
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t j.
Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późniejszymi zmianami) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1523)
Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012”
w Wadowicach, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Robert Malik
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Załącznik do uchwały Nr L/394/2018
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO - ORLIK
2012" W WADOWICACH
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin określa:
1) zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” w Wadowicach, zwanego
dalej „obiektem",
2) sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu,
3) pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.
2. Kompleks sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012” jest własnością gminy Wadowice
i obejmuje:
1) boisko piłkarskie,
2) boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej,
3) budynek sanitarno-szatniowy.
3. Administratorem obiektu jest Urząd Miejski w Wadowicach z siedzibą: 34-100 Wadowice, Pl. Jana
Pawła II 23.
4. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
5. Przedstawicielem Administratora na terenie obiektu jest Animator sportu.
6. Animator czuwa, aby użytkownicy obiektu przestrzegali postanowień Regulaminu i w tym celu
upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.
7. Regulamin jest dostępny na stronie www.wadowice.pl oraz na terenie obiektu.
§ 2. Zasady korzystania z obiektu.
1. Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” jest obiektem ogólnodostępnym i bezpłatnym
dla wszystkich mieszkańców Gminy Wadowice.
2. Zajęcia na obiekcie organizuje Animator.
3. Grupy i osoby zainteresowane skorzystaniem z obiektu zobowiązane są do jego uprzedniej rezerwacji
u Animatora.
4. Rezerwacji obiektu dokonuje się zgodnie z zasadami, które na dany rok określa Animator w uzgodnieniu
z Administratorem.
5. Zasady rezerwacji obiektu dostępne są na stronie internetowej: www.wadowice.pl.
6. Obiekt dostępny jest:
1) dla szkół z terenu Gminy Wadowice: w dni nauki szkolnej w godzinach 8:00-15:00,
2) dla wszystkich pozostałych, z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup zorganizowanych reprezentujących
organizacje szkolne lub kluby sportowe z gminy Wadowice, od poniedziałku do piątku w godzinach 15:0021:00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 10:00-21:00,
3) dla wszystkich w miesiącu lipcu i sierpniu w godzinach 10.00-21.00.
7. Za zgodą Animatora i Administratora godziny korzystania z obiektu, określone w ust. 6, mogą być
wydłużone.
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8. W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających bezpieczne korzystanie z obiektu, obiekt
jest nieczynny, a informacja w tym zakresie zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej:
www.wadowice.pl oraz na tablicy informacyjnej obiektu.
9. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać i korzystać z obiektu wyłącznie w obecności i pod nadzorem
osoby pełnoletniej lub Animatora.
10. Na terenie obiektu dopuszcza się używanie wyłącznie: obuwia sportowego o miękkiej, czystej i płaskiej
podeszwie, obuwia z małymi korkami z tworzywa sztucznego lub obuwia typu halowego.
11. Użytkownicy obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
§ 3. Obowiązki użytkowników obiektu.
1. Do podstawowych obowiązków użytkownika obiektu należy w szczególności:
1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,
2) stosowanie się do poleceń Animatora,
3) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
4) dokonanie wpisu w księdze użytkowników prowadzonej przez Animatora,
5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
6) niezwłoczne informowanie animatora o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych
zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników,
2. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
1) palenia papierosów,
2) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,
3) przebywania na terenie obiektu, w tym uczestniczenia w zajęciach sportowych, przez osoby pod wpływem
alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,
4) wprowadzania zwierząt - z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych,
5) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników,
6) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie
nawierzchni boisk - z wyjątkiem pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne,
7) niszczenia trawy wokół ogrodzenia,
8) korzystania z boiska bez zgody Animatora,
9) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
10) zaśmiecania,
11) wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
12) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
13) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe.
§ 4. Sankcje i odpowiedzialność.
1. Animator odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy
nie przestrzegają Regulaminu, a w szczególności:
1) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów;
2) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika;
3) posiadają nieodpowiednie obuwie.
2. W uzasadnionych przypadkach Animator może wezwać Straż Miejską lub Policję.
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3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu, wynikłe
z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące
własność użytkowników.
§ 5. Postanowienie końcowe.
Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje i rozpatruje
Administrator obiektu w godzinach urzędowania.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Robert Malik

