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Poz. 1992
UCHWAŁA NR XIII/79/2019
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Boisko trawiaste przy ul. Okrężnej”
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019r., poz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z obiektu sportowego „Boisko trawiaste przy ul. Okrężnej”
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku
Mariusz Suchecki

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
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Poz. 1992

Załącznik
do uchwały Nr XIII/79/2019
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 18 czerwca 2019r.
Regulamin korzystania z boiska trawiastego przy ul. Okrężnej w Drezdenku
1. Administratorem boiska jest Hala Sportowo – Rehabilitacyjna w Drezdenku
2. Boisko trawiaste jest obiektem ogólnodostępnym, wykorzystywany w szczególności do prowadzenia
zajęć sportowo – rekreacyjnych, rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.
3. Boisko jest czynne cały tydzień. Godziny oraz dni otwarcia boiska mogą ulec zmianie.
4. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
5. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia
sportowego.
6. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego
przeznaczeniem.
7. Korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia urządzeń lub sprzęt
sportowego do administratora boiska.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem
zabrania się:
1) używania butów piłkarskich na metalowych korkach oraz kolców;
2) wchodzenia na urządzenia sportowe i ogrodzenie;
3) przeszkadzania korzystającym w zajęciach lub grze;
4) korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych;
5) wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami i samochodami na teren boiska;
6) wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie
działających substancji;
7) korzystania z boiska po zmroku.
9. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku.
10. Nie przewiduje się wypożyczenia sprzętu innego poza tym, w który boisko jest wyposażone na stałe.
11. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów niniejszego
regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z boiska. W pozostałych
godzinach za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
12. Wejście na teren i korzystanie z boiska jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

