
UCHWAŁA NR XXV/188/13
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 28 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” 
w Łubnianach. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Łubnianach 
w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubniany oraz na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy Łubniany. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany 

Albert Wiench
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/188/13

Rady Gminy Łubniany

z dnia 28 stycznia 2013 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” 
W ŁUBNIANACH 

§ 1. Ilekroć w treści niniejszego regulaminu jest mowa o: 

1. Administratorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach. 

2. Kompleksie – należy przez to rozumieć kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” wraz z zapleczem 
zlokalizowanym w miejscowości Łubniany. 

3. Instruktorze - należy przez to rozumieć osobę prowadzącą zajęcia sportowe: to jest trenera animatora, 
zatrudnionego na obiekcie. 

4. Opiekunie - należy przez to rozumieć nauczyciela, trenera lub opiekuna grup szkolnych lub sportowych, jak 
również pełnoletnią osobę, odpowiedzialną za zorganizowane grupy rekreacyjne lub występującą w imieniu grup 
organizowanych doraźnie na pojedyncze zajęcia. 

§ 2. 1. Kompleks jest własnością Gminy Łubniany. 

2. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

3. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z zaplecza sanitarno-szatniowego. 

4. Terminy i godziny korzystania z kompleksu boisk ustala administrator. 

5. Administrator ustala w formie pisemnej szczegółowy harmonogram zajęć odbywających się w terminach 
określonych w ust. 4, na okresy co najmniej półroczne, po uprzednim zapoznaniu się z opiniami i wnioskami 
dyrektorów szkół, stowarzyszeń kultury fizycznej i innych podmiotów. 

6. Harmonogram zajęć sportowo-rekreacyjnych wywieszany jest na tablicy ogłoszeń Kompleksu. 

7. Administrator jest upoważniony do zmiany przyjętego na dany okres harmonogramu lub odwołania 
niektórych zajęć objętych harmonogramem na wniosek Wójta Gminy Łubniany lub w przypadku organizacji 
imprez sportowo-rekreacyjnych, które nie były wcześniej planowane. 

8. Administrator jest upoważniony do odwoływania, czasowego zawieszania lub ograniczania czasu zajęć ze 
względu na ważne wydarzenia państwowe lub warunki atmosferyczne. 

§ 3. 1. Korzystający z Kompleksu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu. 

2. Podmioty korzystające z Kompleksu zobowiązane się do dokonywania wpisów w dzienniku użytkowników 
obiektów. Opiekun dokonuje wpisu poświadczając własnoręcznym podpisem i okazując instruktorowi dokument 
tożsamości ze zdjęciem. 

3. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego, przy czym na 
boisku wielofunkcyjnym dopuszcza się używanie obuwia typu halowego a na piłkarskim ze sztuczną trawą obuwia 
piłkarskiego bez wysokich i twardych kołków lub kolców. 

4. Boiska, wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się w Kompleksie należy użytkować zgodnie z jego 
przeznaczeniem oraz poleceniami instruktora. 

5. Sprzęt sportowy wydaje instruktor albo wyznaczona przez niego inna osoba. 

6. Korzystający ze sprzętu, po zakończonych zajęciach zobowiązany jest zdać nieuszkodzony sprzęt 
instruktorowi. 

7. Za zniszczenie sprzętu przez grupę odpowiada jej opiekun (osoba dokonująca wpisu w dzienniku 
użytkowników). 
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8. Administrator obiektu oraz pracownicy Kompleksu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe 
w wyniku korzystania z obiektu grup pod nadzorem opiekunów. 

§ 4. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz wykorzystania boisk zgodnie z ich 
przeznaczeniem zabrania się: 

1) korzystania z Kompleksu bez zgody instruktora; 

2) używania nieodpowiedniego obuwia i innego sprzętu niszczącego urządzenia i nawierzchnię boisk; 

3) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego jak do gry na poszczególnych boiskach, w tym rowerów, 
skuterów, deskorolek, rolek i innego rodzaju sprzętu, na które nie wyraził zgody instruktor lub gospodarz 
obiektu i stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników; 

4) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, urządzeń laserowych, źródeł ognia i materiałów łatwopalnych, 
opakowań szklanych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych; 

5) wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe; 

6) przeszkadzania w zajęciach lub grze innym uczestnikom 

7) wprowadzania zwierząt; 

8) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających oraz przebywania 
w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających oraz używania wulgarnych słów; 

9) zaśmiecania obiektów, szczególnie ziarnami słonecznika i gumą do żucia. 

2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób na obiekcie w czasie planowanych zajęć szkolnych ponosi 
nauczyciel prowadzący zajęcia, w czasie innych zajęć rekreacyjno – sportowych odpowiednio trener lub instruktor 
prowadzący zajęcia. 

§ 5. 1. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu pod nadzorem opiekuna lub instruktora. 

2. Prowadzący zajęcia lub opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą ponosi 
odpowiedzialność. 

3. Przed każdymi zajęciami prowadzący lub opiekun ma obowiązek sprawdzić stan techniczny udostępnianych 
urządzeń oraz sprzętu sportowego. 

4. Opiekun lub prowadzący zajęcia sportowo - rekreacyjne jest zobowiązany powiadomić instruktora lub 
administratora obiektu o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego, a także o fakcie uszkodzenia 
urządzeń na boisku. 

5. Wiążące rozstrzygnięcia dotyczące sposobu korzystania z boisk podejmuje instruktor lub administrator, 
który może: 

1) nakazać zmianę obuwia sportowego; 

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie z urządzeń; 

3) nakazać opuszczenie terenu obiektu. 

6. Za rzeczy własne pozostawione na terenie obiektu przez użytkowników odpowiada właściciel pozostawionej 
rzeczy. 

7. W razie wypadku lub zakłócenia porządku, pracownicy Kompleksu lub opiekunowie zobowiązani są do 
powiadomienia odpowiednich służb. 

§ 6. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu spowoduje wszczęcie postępowania na podstawie 
odrębnych przepisów. 
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