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UCHWAŁA NR XVIII/115/2016
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu użytkowania boisk sportowych w miejscowości Słońsk
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się regulamin użytkowania boisk sportowych na terenie miejscowości Słońsk, który określa
zasady korzystania z boisk sportowych oraz sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektów i ich
trwałości.
2. Przed wejściem na boisko sportowe należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem użytkowania.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o boisku sportowym rozumie się przez to: teren boiska,
zainstalowane na nim urządzenia, trybuny oraz zaplecze techniczne.
§ 3. 1. Zarządcą boisk sportowych jest Wójt Gminy Słońsk.
2. W celu sprawowania bezpośredniego nadzoru nad boiskami sportowymi, zarządca ma prawo ustanowić
swojego Przedstawiciela.
3. Szczegółowe ustalenia dotyczące przekazania boiska Przedstawicielowi określa umowa zawarta miedzy
Wójtem a Przedstawicielem.
4. Przedstawiciel ustala harmonogram użytkowania boiska, dokonuje kontroli oraz zabezpiecza obiekt po
zakończeniu użytkowania.
5. Przedstawiciel upoważniony jest do wydawania użytkownikom boiska sportowego odpowiednich
poleceń porządkowych.
§ 4. Boiska sportowe mogą być wykorzystywane do prowadzenia treningów, rozgrywania meczów
i turniejów sportowych. Wydarzenia innego typu muszą być konsultowane z Zarządcą obiektu.
§ 5. 1. Na terenie boisk sportowych obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i P-POŻ.
2. Wszystkich użytkowników obowiązuje przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie boiska
i w jego bezpośrednim otoczeniu.
3. Osoby poniżej 15 roku życia, mogą korzystać z boiska sportowego wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.
4. Korzystanie z boiska sportowego odbywa się na własną odpowiedzialność.
§ 6. Na terenie boisk sportowych obowiązuje bezwzględny zakaz:
1) wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych
z kruchego, pękającego lub twardego materiału,
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2) wprowadzania zwierząt,
3) wywoływania sytuacji stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników,
4) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie
nawierzchni boiska oraz zainstalowanych urządzeń,
5) wspinania się na ogrodzenie i zainstalowane urządzenia,
6) palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
7) używania obuwia nieodpowiedniego do nawierzchni boiska,
8) przebywania na terenie boiska poza godzinami określonymi w harmonogramie użytkowania,
9) samowolnego przemieszczania urządzeń stanowiących wyposażenie boiska,
10) prowadzenia bez zezwolenia zarządcy działalności handlowej bądź reklamowej.
§ 7. Zarządca może zawiesić funkcjonowanie boiska sportowego w przypadku konieczności konserwacji
obiektu bądź w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub czynników zagrażających
bezpieczeństwu i życiu użytkowników oraz trwałości obiektu.
§ 8. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z boiska sportowego przyjmuje
Zarządca.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słońsk.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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