UCHWAŁA NR

projekt

RADY GMINY KLUCZEWSKO
z dnia

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych
przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Kluczewsko
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U . z 2018 r. poz. 994 i zmiany z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349,
poz. 1432 i poz. 2500) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych przy
Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Kluczewsko w brzmieniu stanowiącym załącznik
do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluczewsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik
do uchwały Nr
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH
PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY KLUCZEWSKO
§ 1. Boisko sportowe jest obiektem ogólnodostępnym. Korzystanie z niego jest nieodpłatne.
§ 2. W dni nauki szkolnej w godz. 8.00 do 16.00 boisko wykorzystywane jest na sportowe
zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkoły.
§ 3. Poza godzinami lekcyjnymi boisko jest ogólnodostępne w godzinach od 8.00 do 21.00
jeżeli warunki atmosferyczne pozwalają na korzystanie z obiektu.
§ 4. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do:
1) przestrzegania przepisów określonych w niniejszym Regulaminie;
2) stosowania się do poleceń osób upoważnionych przez Administratora.
§ 5. Na terenie boiska zabrania się:
1) wjazdu pojazdów mechanicznych na boisko, z wyłączeniem pojazdów koniecznych
dla przeprowadzania imprez oraz pojazdów służb ratowniczych i porządkowych;
2) przestawiać ławek, koszy oraz innych urządzeń;
3) palić ognisk, grillować, grillowanie może się odbywać wyłącznie w miejscu do tego
wyznaczonym;
4) zachowywać się w sposób zagrażający spokojowi, odpoczynkowi i bezpieczeństwu
innych użytkowników;
5) używać sprzętu nagłaśniającego oraz innych urządzeń w sposób powodujący
zakłócanie spokoju i porządku publicznego;
6) wnosić materiałów pirotechnicznych i innych podobnie działających przedmiotów;
7) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami wyznaczonymi;
8) innych czynności, które mogą być powodem zagrożenia zdrowia i życia osób
przebywających na boisku bądź mogą doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia.
§ 6. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń przed
rozpoczęciem zajęć. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest ten fakt niezwłocznie
zgłosić Administratorowi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości obowiązuje
całkowity zakaz korzystania z obiektu.
§ 7. Wszelkie uszkodzenia urządzeń oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego należy
niezwłocznie zgłaszać Administratorowi lub dzwoniąc na numer alarmowy.

