
Uchwała Nr .Y.ll. .S .Q .  / 2015

Rady Gminy w Brudzeniu Dużym

W sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brudzeń 
Duży.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r, poz. 594 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Brudzeniu 
Dużym uchwala co następuje :

Przyjmuje się regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

Regulamin, o których mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy informacyjnej usytuowanej przy wejściu na w/w obiekt.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

§1

§2

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzeń Duży.

§4



Uzasadnienie

do Uchwały N r.. IdLpO.../ 2015

Rady Gminy w Brudzeniu Dużym

Z dnia 2015 r.

W sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brudzeń 
Duży.

Boisko wielofunkcyjne w Brudzeniu Dużym jest obiektem ogólnodostępnym, wybudowanym przede 
wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży, aby mogły cieszyć się uprawianiem sportu w bezpiecznych 
i nowoczesnych warunkach. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem publicznym, który wymaga 
przyjęcia ustalonego przez Radę Gminy w Brudzeniu Dużym regulaminu korzystania z obiektu. 
Przyjmowany regulamin określa wszystkie obowiązki i prawa użytkowników wraz z określeniem 
godzin otwarcia obiektu.

W związku z powyższym przyjęcie stosownej uchwały jest zasadne.

Rafał Nowak



Załącznik do Uchwały Nr VJJ. 50
.../2015

Rady Gminy w Brudzeniu Dużym 

Zdnia^.W U|&.2015r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1. Wejście na boisko jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz 

przepisów BHP i p.poż oraz zachowanie czystości

oraz estetyki na terenie boiska wielofunkcyjnego i w jego bezpośrednim otoczeniu.

2.1stnieje możliwość korzystania z obiektu sportowego jako boiska ogólnodostępnego dla innych 

użytkowników wg ustalonego harmonogramu.

3 .Harmonogram korzystania z boiska:

- boisko wielofunkcyjne udostępniane jest na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania 

fizycznego i innych zadań statutowych dla uczniów

uczących się w Szkole Podstawowej

• Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

- boisko dostępne dla wszystkich chętnych

• Od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-22:00

• W sobotę i niedzielę 10:00-22:00

- boisko dostępne dla wszystkich chętnych

4. Korzystanie z boiska jest bezpłatne

5. Osoby przebywające na terenie obiektu powinny dbać o wszystkie urządzenia i wykorzystywać je 

zgodnie z przeznaczeniem.

6. Dzieci w wieku przedszkolnym w wieku przedszkolnym mogą przebywać na terenie obiektu tylko 

pod opieką osoby dorosłej.

7. Za szkody materialne powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania z boiska wielofunkcyjnego i 

znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają

korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich- ich opiekunowie i rodzice/obowiązuje odpłatność 

w wysokości 100% wartości szkody/.

8. Za zniszczenia wynikłe podczas korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem i regulaminem 

odpowiada i koszty ponosi administrator.

9. Obowiązkiem osób korzystających z boiska wielofunkcyjnego jest:

- używanie odpowiedniego stroju sportowego oraz posiadanie zmiennego obuwia sportowego

- podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia oraz pracownikom obsługi szkoły



- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na 

wyposażeniu boiska wielofunkcyjnego

- utrzymywanie porządku i czystości

10. Przebywających na terenie boiska wielofunkcyjnego obowiązuje zakaz :

- używania butów piłkarskich /CAŁKOWICIE WYKLUCZA SIĘ BUTY Z KOLCAMI „KORKI 

PIŁKARSKIE,”/, na wysokim obcasie, tzw. „szpilki” .

- palenia papierosów, wnoszenia i picia napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających

- żucia gumy

- posiadania broni i innych materiałów lub narzędzi - niebezpiecznych

- wprowadzania zwierząt

- wieszania się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej, bramkach i piłko chwytach

- poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach, pojazdach mechanicznych/motocyklach, kładach 

i innym podobnym sprzęcie/

- zachowywania się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych uczestników,

- używania słów wulgarnych

- załatwiania potrzeb fizjologicznych na terenie boiska i w jego otoczeniu

11. Za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione w obiekcie jego administrator nie ponosi 

odpowiedzialności.

12. Osoby lub grupy naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

usuwane z boiska wielofunkcyjnego, niezależnie od

ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

13. Osoby, którym udostępnia się boisko wielofunkcyjne korzystają z własnego sprzętu sportowego 

typu: piłki.

14. W zakresie spraw nienormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje administrator

15. ADMINISTRATOR NIE ODPOWIADA ZA WYPADKI NA OBIEKCIE ZAISTNIAŁE W WYNIKU 

NIEPRZESTRZEGANIA POWYŻSZEGO REGULAMINU

LUB NIEWŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ.

16. Administratorem obiektu jest Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym.

17. Regulamin obowiązuje o d .........................................
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