
UCHWAŁA NR XLIX/386/14
RADY MIEJSKIEJ W NISKU

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko-Orlik 2012” 
przy Szkołach Podstawowych i Zespołach Szkół na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Nisku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy 
Szkołach Podstawowych i Zespołach Szkół na terenie Gminy i Miasta Nisko.

§ 2. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Regulamin podaje się do wiadomości publicznej, poprzez wywieszenie go na tablicach usytuowanych na 
terenie kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Waldemar Ślusarczyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/386/14

Rady Miejskiej w Nisku

z dnia 30 czerwca 2014 r.

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkołach 
Podstawowych i Zespołach Szkół na terenie Gminy i Miasta Nisko.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zarządcą kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” jest Szkoła, na terenie której jest 
zlokalizowany kompleks boisk sportowych.

2. Przedstawicielem Zarządcy na terenie obiektu, jest Trener – Animator Sportu, który czuwa nad 
bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom 
odpowiednich poleceń.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

1. Boiska są ogólnodostępne i czynne przez cały tydzień od marca do listopada (włącznie) w następujących 
terminach:

• zajęcia szkolne dla uczniów : poniedziałek – piątek w godz. 800 – 1530

• dla wszystkich chętnych zgodnie z harmonogramem : poniedziałek – piątek w godz. 1600 – 2130, sobota 
i niedziela w godz. 1500 - 2000

2. Zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne 
obiektu i inne m.in. związane ze świętami państwowymi i religijnymi.

3. Zajęcia sportowe w ramach lekcji wychowania fizycznego dla uczniów szkoły nadzoruje i prowadzi 
nauczyciel wychowania fizycznego wg planu zajęć.

4. Zajęcia dla chętnych dzieci, młodzieży, dorosłych koordynuje pełniący dyżur Trener – Animator Sportu, 
który sprawuje nadzór nad zorganizowanymi grupami, zgodnie z opracowanym przez siebie harmonogramem.

5. Zajęcia szkolne dokumentowane są w dzienniku lekcyjnym, natomiast użytkownicy indywidualni i grupy 
zorganizowane zobowiązani są do uzgodnienia terminu korzystania z boisk z Trenerem – Animatorem Sportu.

6. Korzystanie z boisk jest bezpłatne, a osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń 
socjalnych.

7. Dopuszcza się możliwość korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko – Orlik 2012” przez Kluby sportowe 
działające na terenie Gminy i Miasta Nisko do celów treningowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Trenerem 
– Animatorem Sportu sprawującym nadzór.

8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego (na 
boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

9. Przed każdymi zajęciami prowadzący Nauczyciel lub Trener – Animator Sportu są zobowiązani sprawdzić 
stan techniczny urządzeń oraz sprzętu sportowego.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu zabrania się :

1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;

2. wprowadzania i używania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np.: rower, motorower, 
deskorolka, rolki, itp.;

3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;

4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

5. palenia tytoniu i spożywania alkoholu;

6. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
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7. przeszkadzania w zajęciach lub grze;

8. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;

9. wprowadzania zwierząt;

10. korzystania z boisk bez zgody Nauczyciela i Trenera – Animatora Sportu, sprawującego nadzór;

11. przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia;

12. przebywania na terenie boisk osobom poniżej 12 roku życia po zmroku bez opiekuna.

11. Obowiązkiem użytkownika jest:

1. przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,

2. stosowanie się do poleceń Nauczyciela, Trenera – Animatora Sportu,

3. korzystanie z obiektu i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

4. przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

5. zgłoszenie Trenerowi – Animatorowi Sportu zauważonych uszkodzeń urządzeń i sprzętu oraz innych 
zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo korzystających z boisk.

SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W sytuacji nieprzestrzegania postanowień regulaminu Trener – Animator Sportu może nakazać opuszczenie 
terenu boisk, a w uzasadnionych przypadkach wezwać Policję.

2. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy pozostawione na 
boisku stanowiące własność użytkowników.

3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy 
korzystają z boisk na własną odpowiedzialność. Prowadzący zajęcia (Nauczyciel, Trener – Animator Sportu) jest 
zobowiązany powiadomić Zarządcę o każdym zaistniałym wypadku czy zdarzeniu mogącym mieć wpływ na 
zdrowie i życie użytkowników.

4. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany jest 
do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany. W przypadku osób niepełnoletnich, za szkody odpowiadają ich 
opiekunowie, rodzice.

P OSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy korzystający z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” jest zobowiązany do 
zapoznania się z Regulaminem korzystania z obiektu i do przestrzegania jego postanowień, przepisów p. poż. i bhp 
oraz stosowania się do zaleceń Trenera – Animatora Sportu.

2. Osoby do 7 roku życia muszą przebywać na terenie obiektu pod opieką osób dorosłych.

3. Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” powinien znajdować się 
w miejscu ogólnodostępnym i być do wglądu wszystkich korzystających z boisk.

4. Niezastosowanie się do niniejszego Regulaminu rozpatrywane będzie na drodze postępowania karno – 
administracyjnego a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

5. Skargi i wnioski należy kierować do Zarządcy obiektu, na terenie którego zlokalizowany jest kompleks boisk 
sportowych.
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