
Druk Nr

UCHWAŁA NR....../...../2021 
RADY GMINY TARNOWIEC 
z dnia .... sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu lekkoatletycznego i boiska 
piłkarskiego w Czeluśnicy

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co następuje: §1 .Przyjmuje się Regulamin korzystania z kompleksu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego w Czeluśnicy w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.§2 .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.§3 .Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Michał Dłuski



Załącznik Nr 1 do Uchwały nr...... /.... /2021 
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu lekkoatletycznego i boiska 

piłkarskiego w Czeluśnicy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE§1 .Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu stadionu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego w Czeluśnicy, sankcje za jego nieprzestrzeganie oraz reguluje pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego infrastruktury.§2 .Kompleks lekkoatletyczny i boisko piłkarskie w Czeluśnicy stanowi wyłączną własność Gminy Tarnowiec i jest zarządzany przez Urząd Gminy w Tarnowcu.§3 .Administratorem w zakresie zajęć szkolnych jest................§4 .Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom Regulaminu, przepisom ppoż. i BHP oraz zaleceniom obsługi obiektu.§5 .Kompleks jest obiektem użyteczności publicznej, służącym do przeprowadzania zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym prowadzenia rozgrywek sportowych.
II. UDOSTĘPNIANIE OBIEKTU DO UŻYTKU§6.Korzystanie z obiektu odbywa się w terminach ustalonych wcześniej z Administratorem.§7.W pierwszej kolejności obiekt wraz z urządzeniami udostępniany będzie dla szkół publicznych i niepublicznych z terenu Gminy Tarnowiec oraz uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających na terenie Gminy Tarnowiec.§8.1. Planowe zajęcia szkolne dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół z terenu Gminy Tarnowiec w roku szkolnym odbywać się będą:• poniedziałek - piątek od 8°° do 15°°2. Obiekt po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem dostępny będzie dla wszystkich chętnych w dniach:• poniedziałek - piątek od 16°° do 21°°• sobota od 9°° do 20°°(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z obiektu decyduje - Administrator.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU§9.1. Obiekt jest ogólnodostępny i korzystanie z niego jest bezpłatne.2. Obiekt udostępniany jest klubom sportowym, grupom zorganizowanym i osobom fizycznym.3. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.4. Obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z obowiązującym aktualnie harmonogramem.5. Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżur Administrator.6. Istnieje możliwość rezerwacji boiska po wcześniejszym uzgodnieniu z Administratorem terminu, godzin oraz liczby osób chętnych do korzystania z obiektu.



7. O możliwościach i zasadach organizacji imprez na terenie obiektu decyduje Wójt Gminy Tarnowiec.8. Wszystkich korzystających z obiektu obowiązuje posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego i. §10 .Z obiektu mogą korzystać:1. Dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, instruktora lub trenera.2. Kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera.3. Grupy zorganizowane z wyznaczonym koordynatorem (maksymalnie do 20 osób ).4. Osoby fizyczne, w tym dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.§11 .Z obiektu zabrania się korzystać:1. Osobom znajdującym się po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub narkotyków.2. Osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi do uczestnictwa w zajęciach sportowo- rekreacyjnych.
IV. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTU§12.1. Bezwzględne przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.2. Korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.3. Ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.4. Dokonywanie wpisu w „Rejestrze użytkowników - załącznik Nr 1" prowadzonego przez Administratora.
V. NA TERENIE OBIEKTU OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ:§13.1. Używania obuwia piłkarskiego (korków) poza boiskiem piłkarskim.2. Wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boisk np. rowery, motorowery, deskorolki, rolki, itp.3. Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska.4. Wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia sportowe, zamknięte bramy, budynki, ogrodzenie, słupy, lampy i inne urządzenia.5. Zakłócania zajęć, porządku i używania wulgarnych słów.6. Przebywania na terenie osób poniżej 12 roku życia po zmroku (nie dotyczy zorganizowanych grup sportowych).7. Korzystania z boisk bez zgody Administratora a w planowanych zajęciach szkolnych dla uczniów bez zgody Nauczyciela.8. Wszelkiego handlu, rozdawania ulotek i przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowych bez zgody Wójta Gminy Tarnowiec lub osoby wyznaczonej.9. Umieszczania na terenie obiektu jakichkolwiek reklam bez zgody Wójta Gminy Tarnowiec lub osoby wyznaczonej.10. Rzucania przedmiotami i niszczenia mienia obiektu.11. Używania na terenie obiektu czapek-kominiarek i innej odzieży utrudniającej identyfikację osoby.

VI. SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ§14.1. Administrator, a w przypadkach zajęć szkolnych Nauczyciel, odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu, a w szczególności:



• złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,• pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika,• posiadają nieodpowiednie obuwie.2. W razie konieczności Administrator może wezwać służby mundurowe w szczególności Policję.3. Za grupy trenujące na obiekcie pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie/ trenerzy/ instruktorzy, zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak wszelkich innych zdarzeń, również dotyczących zdrowia swoich podopiecznych.4. Szczegółowy sposób dopuszczalnego zachowania na imprezach określają ich organizatorzy, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.5. Administrator i wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy w Tarnowcu mogą kontrolować wszelkie zajęcia na obiekcie, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania.6. Za wartościowe przedmioty pozostawione na obiekcie Urząd Gminy Tarnowiec nie ponosi odpowiedzialności.7. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na obiekcie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.8. Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób korzystających z obiektu można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowiec.9. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można zgłaszać do Administratora obiektu lub do Urzędu Gminy Tarnowiec.10. Telefony alarmowe: ogólny - 112, Policja - 997, Straż Pożarna - 998



Załącznik do uchwały Rady Gminy Tarnowiec nr......./..... /2021 z dnia .... sierpnia 2021 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego w Czeluśnicy
Rejestr użytkowników kompleksu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego w Czeluśnicy
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