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Poz. 4029
UCHWAŁA NR VI/64/2019
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”,
w Jurgowie.
Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 10; art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40, ust. 2, pkt. 4 oraz art. 42 ustawy z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie
gminnym
(t.j.
w Dz. U.
2019r.,
poz.506),
uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”
w Jurgowie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
Władysław Piszczek
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Załącznik do uchwały Nr VI/64/2019
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 16 maja 2019 r.
Regulamin
korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”
w Jurgowie
§ 1. 1. Właścicielem kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Jurgowie wykonanego
w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, usytuowanego na dz. ewid. nr 3591
w m. Jurgów, jest Gmina Bukowina Tatrzańska, w imieniu której obiektem zarządza Gminne Centrum
Rekreacji i Sportu zwane dalej GCRiS.
2. Kompleks sportowy wykonany w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012" zwany
jest w dalszej części niniejszego regulaminu obiektem.
3. Zajęcia sportowe na obiekcie koordynuje i organizuje pracownik Gminnego Centrum Rekreacji i Sportu,
zwany w dalszej części regulaminu jako Animator.
4. Boisko będzie dostępne podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów szkół
i przedszkoli z terenu Gminy Bukowina Tatrzańska, od poniedziałku do piątku od godz. 8
do godz. 15. Uczniowie w tym czasie są pod opieką nauczyciela lub opiekuna.
Za wszystkie szkody poniesione w tym czasie będzie odpowiadał nauczyciel lub opiekun.
Obiekt udostępniony będzie przez Animatora na podstawie zawartego odrębnego porozumienia po
wcześniejszym ustaleniu harmonogramu.
5. W pozostałych godzinach oraz w soboty i niedziele, obiekt będzie ogólnodostępny
i udostępniany, w godzinach podanych w harmonogramie ustalanym przez Dyrektora Gminnego Centrum
Rekreacji i Sportu.
§ 2. 1. Obiekt jest ogólnodostępny i bezpłatny na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Z obiektu korzystać mogą osoby fizyczne oraz organizacje, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty
prowadzące działalność na zasadach „non-profit” – organizujące zorganizowane, nieodpłatne dla uczestników
zajęcia sportowe.
3. Obiekt przeznaczony jest do gry w:
1) piłkę nożną,
2) piłkę siatkową,
3) piłkę koszykową,
4) tenis ziemny.
4. Dopuszcza się inne niż wymienione w ust. 3 zajęcia sportowe po wcześniejszym uzgodnieniu
z Animatorem
5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników
Animator ma prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania.
6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk.
7. Dopuszcza się korzystanie z boisk przez jedną grupę zorganizowaną nie więcej niż 3 godziny dziennie.
8. Harmonogram korzystania z obiektu przez użytkowników ustala Animator.
9. Zajęcia sportowe grup zorganizowanych nadzoruje i prowadzi właściwy dla danej grupy nauczyciel
wychowania fizycznego, instruktor lub trener.
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10. Użytkownicy korzystający z obiektu przed rozpoczęciem zajęć zobowiązani są do wyodrębnienia ze
swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na terenie obiektu.
11. Osoba określona w ust. 9 i 10 regulaminu zobowiązana jest do:
1) dokonania wpisu do ewidencji osób korzystających z boiska,
2) okazania dokumentu tożsamości (lub innego dokumentu ze zdjęciem) Animatorowi w celu potwierdzenia
tożsamości,
3) niezwłocznego zgłoszenia Animatorowi uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.
12. Całkowity zakaz wstępu na boiska mają osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
§ 3. 1. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego, które
nie powoduje zniszczenia nawierzchni obiektu (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie
z małymi korkami z tworzywa sztucznego).
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu oraz korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się:
1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach,
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,
na przykład: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
3) niszczenie urządzeń sportowych i płyty boiska,
4) wchodzenie na ogrodzenie i urządzenia boiska,
5) palenie tytoniu i spożywanie alkoholu,
6) zaśmiecania,
7) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
9) wprowadzania zwierząt,
10) korzystania z boisk bez zgody pracownika obiektu,
11) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
3. Użytkownicy obiektu zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp i ppoż.
4. Gminne Centrum Rekreacji i Sportu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody
na osobach i mieniu powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
5. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.
6. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
7. Za zniszczenia lub zgubienie lub utratę mienia przekazanego w zarząd GCRiS, powstałe
w czasie korzystania z boisk oraz pomieszczeń socjalnych odpowiedzialność materialną ponoszą osoby
korzystające, a w przypadku osób niepełnoletnich - ich prawni opiekunowie.
8. Każdy użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Animatora
o zauważonych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
9. Ryzyko związane z amatorskim lub wyczynowym uprawnieniem sportu ponosi uprawiający sport,
w związku z czym zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody
na osobie i mieniu związane z ryzykiem sportowym, wynikłe z związku z korzystaniem
z urządzeń boiska.
10. Animator ma prawo:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–4–

Poz. 4029

1) nakazać zmianę obuwia sportowego,
2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
3) nakazać opuszczenie terenu boisk w wypadku stwierdzenia naruszeń regulaminu.
11. GCRiS zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania
z uwagi na organizowane imprezy.
12. Obiekt jest monitorowany.
13. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem
i przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z obiektu.
14. Regulamin umieszcza się na terenie obiektu w miejscu umożliwiającym zapoznanie się uczestników
z jego treścią.
Przewodniczący Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
Władysław Piszczek

