UCHWAŁA NR 322/XXX/2013
RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE
z dnia 6 września 2013 r.
w sprawie bezpłatnego udostępnienia boiska ogólnodostępnego w Słupnie,
realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” projektu pn.: „Budowa boiska
ogólnodostępnego w Słupnie”.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Rada Miejska w Radzyminie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na użyczanie wszystkim zainteresowanym obiektu boiska
ogólnodostępnego w Słupnie położonego przy Zespole Szkół w Słupnie, na działkach
ewidencyjnych nr 520, 521/1, 521/2, w ramach projektu ”Budowa boiska
ogólnodostępnego w Słupnie”, zgłoszonego do przyznania pomocy finansowej w ramach
działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „ Odnowa i rozwój wsi"
oraz ustala się regulamin udostępnienia boiska stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Udostępniony powszechnie obiekt, o którym mowa w ust 1. niniejszego paragrafu po
jego wybudowaniu służyć ma tworzeniu warunków popularyzacji idei kultury fizycznej
poprzez aktywny wypoczynek młodzieży i dorosłych, wśród wszystkich, którzy wyrażą
wolę korzystania z obiektu.
3. Zobowiązuje się Burmistrza Radzymina aby za pośrednictwem Dyrektora Zespołu
Szkół w Słupnie powszechnie i nieodpłatnie udostępniał wszystkim chętnym obiekt,
o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, również poza godzinami pracy szkoły.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Marek Brodziak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 322/XXX/2013
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 6 września 2013 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA OGÓLNODOSTĘPNEGO
W SŁUPNIE
Rozdział 1.
CZEŚĆ OGÓLNA
§ 1. Właścicielem boiska wielofunkcyjnego w Słupnie jest Gmina Radzymin.
§ 2. Przed wejściem na boisko każdy korzystający z boiska sportowego w Słupnie jest
zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem korzystania z obiektu i do przestrzegania
jego postanowień w trakcie korzystania.
§ 3. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z boiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
§ 4. Boisko jest powszechnie dostępne dla wszystkich, którzy zechcą z niego korzystać.
§ 5. Każdy użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania zarządcę
obiektu o zauważonych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych
użytkowników.
Rozdział 2.
ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA
§ 6. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
§ 7. Ramowe godziny otwarcia boiska - 8:00 do zmierzchu. Szczegółowy
harmonogram na poszczególne miesiące ustala Dyrektor Zespołu Szkół w Słupnie.
§ 8. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska w dniach zajęć lekcyjnych w godz. od 8:00
do 17:00 mają uczniowie Zespołu Szkół w Słupnie oraz uczniowie innych placówek
szkolnych z terenu Gminy Radzymin.
§ 9. Z boiska mogą korzystać: uczniowie szkół, członkowie klubów i organizacji
pozarządowych, grupy młodzieży oraz inne osoby dorosłe.
§ 10. Korzystanie z urządzeń boiska przez inne grupy niż wymienione w § 9 lub osoby
indywidualne, odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem, ale na własną odpowiedzialność
użytkownika.
§ 11. Z boiska należy korzystać
nie zagrażający innym użytkownikom.

zgodnie

z jego

przeznaczeniem

w sposób

§ 12. Osoby korzystające z boiska są zobowiązane do zachowania czystości i porządku,
oraz ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe szkody wyrządzone umyślnie.
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§ 13. Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz obuwie
sportowe, zabrania się używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach
oraz kolcach.
§ 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska
zgodnie z jego przeznaczeniem, na terenie boiska jak i w jego sąsiedztwie obowiązuje
zakaz:
1) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska,
np. rower, skuter, deskorolka, rolki, wrotki itp.;
2) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
3) wchodzenia na urządzenia sportowe, wieszania się na bramkach oraz wchodzenia na
ogrodzenia;
4) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających;
5) zaśmiecania płyty boiska, szczególnie gumą do żucia;
6) wprowadzania zwierząt;
7) przeszkadzania w grze innym korzystającym z boiska;
8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
9) wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,
opakowań szklanych łatwo tłukących się;
10) przebywania na obiekcie osób nietrzeźwych i pod wpływem środków odurzających.
Rozdział 3.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15. Zarządca boiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie
korzystania z obiektu.
§ 16. Zarządca boiska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie
boiska.
§ 17. Zarządca boiska może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie naruszenia
niniejszego regulaminu może zakazać dalszego korzystania z boiska.
§ 18. Zarządca boiska może odwołać zajęcia w celu przeprowadzenia:
1) imprez sportowo-rekreacyjnych;
2) rozgrywek międzyszkolnych;
3) prac konserwacyjnych.
§ 19. Zarządca boiska może odwołać
niesprzyjających warunków atmosferycznych
nawierzchni boiska.

zajęcia w przypadku wystąpienia
zagrażających użytkownikom oraz

§ 20. Nie przestrzeganie Regulaminu może spowodować przerwanie zajęć
i wyproszenie grupy z boiska oraz brak możliwości korzystania z boiska dla danej grupy
w przyszłości.
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§ 21. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP.
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