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UCHWAŁA NR XLIV/234/17
RADY GMINY SZCZANIEC
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Szczańcu
Na podstawie art. art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 poz. 446, z późn. zm.), uchwala się:
Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Szczańcu
§ 1. 1. Ilekroć mowa w regulaminie o kompleksie należy rozumieć kompleks boisk sportowych Orlik
2012 w Szczańcu.
2. Właścicielem kompleksu jest Gmina Szczaniec.
3. Kompleks obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
4. Korzystanie z kompleksu jest bezpłatne.
5. Kompleks jest czynny dla następujących użytkowników i w następujących terminach:
1) w miesiącach wrzesień – czerwiec (z wyłączeniem grudnia, stycznia i lutego):
a) dla uczniów ze szkoły w Szczańcu w godz. od 7.45 do 16.00,
b) dla pozostałych chętnych:
- od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do zmroku.
- w sobotę i niedzielę od godz. 7.00 do zmroku.
2) w miesiącach lipiec - sierpień dla wszystkich chętnych od godz. 7.00 do zmroku.
3) w miesiącach grudzień, styczeń i luty boiska są zamknięte.
6. Warunkiem korzystania z kompleksu jest posiadanie stroju i obuwia sportowego.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom kompleksu zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania
się:
1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem kompleksu, na przykład:
rower, motorower, deskorolka, rolki,
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz używania słów wulgarnych,
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6) zakłócania porządku i przeszkadzania w zajęciach lub grze,
7) wprowadzania zwierząt,
8) przebywania i korzystania z kompleksu poza godzinami otwarcia bez uzyskanej zgody dokonanej
rezerwacji.
8. Osoby korzystające z kompleksu mogą korzystać z sanitariatów.
9. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z kompleksu odpowiedzialność materialną ponoszą osoby
korzystające.
10. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na kompleksie należy użytkować zgodnie
z przeznaczeniem.
11. Użytkownicy korzystający z kompleksu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz
przestrzegania przepisów BHP i P-poż.
12. Właściciel kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania
z kompleksu oraz za rzeczy osobiste pozostawione przez użytkowników.
13. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z poszczególnych boisk na kompleksie oraz
uruchamianie oświetlenia dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób.
14. Uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania kompleksu można zgłaszać do Referatu Komunalnego
Urzędu Gminy Szczaniec osobiście lub pod nr tel. 68 3410192 w godz. pracy Urzędu oraz do Kierownika
referatu po godz. pracy w pod tel. 500110021 w nagłych przypadkach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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