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UCHWAŁA NR XXXV/270/18
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk do siatkówki plażowej w Centrum Sportu
i Rekreacji w Babimoście
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianą) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin korzystania z boisk do siatkówki plażowej w Centrum Sportu i Rekreacji
w Babimoście, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na
tablicy informacyjnej usytuowanej przy wejściu na boisko.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Maszewski

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/270/18
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 29 czerwca 2018 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
I. Postanowienia ogólne:
1. Boisko do siatkówki plażowej czynne jest w okresie maj – październik: w dni powszednie 8:00-21:00,
w sobotę i niedzielę 14:00-21:00.
2. Korzystanie z boisk następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora obiektu.
3. Administrator obiektu w uzasadnionych przypadkach może zmienić harmonogram korzystania z boisk.
II. Zasady korzystania z boisk:
1. Pierwszeństwo korzystania z boisk mają grupy sportowe oraz użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji
terminowej.
2. Rezerwacji boiska można dokonywać bezpośrednio w biurze lub u pracowników obsługi CSiR po godz.
16:00.
3. Użytkownik boiska pobiera sprzęt sportowy od pracowników obsługi CSiR, za który odpowiada
w trakcie korzystania. Po zakończonych zajęciach zwraca sprzęt sportowy pracownikowi CSiR. Warunkiem
otrzymania sprzętu jest podpisanie listy wypożyczenia sprzętu sportowego.
4. Na boisku obowiązuje strój sportowy.
5. Na boisku obowiązuje zachowanie porządku i czystości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem
zabrania się w szczególności: wnoszenia i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boiska,
7. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia. Osoba
odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu
technicznego używanych urządzeń oraz przyborów. W przypadku stwierdzenia niesprawności w/w sprzętu,
prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić
o zaistniałym fakcie pracownika obsługi.
8. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania
z obiektu.
9. Użytkownicy powinni stosować się do poleceń pracowników obsługi.
III. Postanowienia końcowe:
1. Wejście i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
2. Pracownicy Centrum mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać
korzystania z boiska.
3. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym wyproszeniem
użytkowania z boiska.

