RADA GMINY
ŁAŃCUT

UCHWAŁA NR XIX/270/20
RADY GMINY ŁAŃCUT
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy
Łańcut
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t . j . Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Łańcut uchwala, co
następuje:
S 1. Uchwala się regulamin korzystania z boisk wielofunkcyjnych w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łańcut.
§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

14dni

od

dnia ogłoszenia

w Dzienniku
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Załącznik do uchwały Nr XIX/270/20
Rady Gminy Łańcut
z dnia 26 czerwca 2020 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK WIELOFUNKCYJNYCH

I. Postanowienia ogólne:
Regulamin dotyczy korzystania z boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół
w Głuchowie, Szkole Podstawowej w Albigowej, Szkole Podstawowej w Soninie. Lista
obiektów objętych zasadami korzystania może być poszerzona o pozostałe miejscowości
gminy Łańcut po zakończeniu prac budowlanych i remontowych.
II. Zasady użyczania obiektów
1. Obiekty są własnością gminy Łańcut, służą
pozalekcyjnych oraz mogą być użyczane bezpłatnie.

do

prowadzenia

zajęć

szkolnych,

2. Z korzystania są wyłączone budynki szkolne.
3. Obiekty są czynne codziennie od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy:
1) w okresie roku szkolnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00
wyłącznie dla uczniów szkoły, a w godzinach od 16:00 do 20:00 dla pozostałych osób.
2) w okresie roku szkolnego w soboty w godzinach od 16:00 do 20:00.
3) w okresie wakacji w godzinach od 15:00 do 20:00.
4. Wejście na obiekt jest możliwe po uprzedniej rezerwacji
telefonicznej,
w sekretariacie
szkoły
lub
na
bieżąco
po
uzgodnieniu
z opiekunem
obiektu
w przypadku wolnego pola gry.
5. Dostępność boisk może być ograniczona w sytuacji organizowania przez Gminę Łańcut
i/lub Szkołę oraz podmioty trzecie za zgodą Gminy Łańcut, imprez i innych uroczystości.
6. Boiska mogą być zamknięte w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub
techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia
użytkowników.
III. Obowiązki szkoły i opiekuna obiektu
1. Nadzór nad prawidłowym stanem obiektu oraz sposobem korzystania z niego sprawuje
dyrektor właściwej szkoły. Dyrektor spośród pracowników szkoły wskazuje na osobę(y)
pełniące zadania opiekunów obiektów.
2. Opiekun codziennie przed otwarciem sprawdza stan techniczny obiektu i urządzeń.
W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły.
3. Opiekun udostępnia obiekty zgodnie z rezerwacjami dokonanymi w sekretariacie lub na
bieżąco w przypadku wolnego pola gry.
4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie
z obiektu przez mieszkańców oraz rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

korzystania

IV. Obowiązki korzystających z obiektu
1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania zasad oraz uwag opiekuna
obiektu.
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2. Korzystający z obiektów są zobowiązani są do używania odpowiednich strojów
sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie. Zabrania się używania obuwia
piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi.
3. Korzystający z obiektu sami zabezpieczają się w piłki i inny sprzęt sportowy.
4. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z obiektu zabrania się:
a) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
b) przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych,
c) zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności,
d) niszczenia, dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń,
e) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
f) palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji
chemicznych,
g) wprowadzania zwierząt,
h) wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami, rolkami, deskorolkami i samochodami,
i) palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
j ) wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub
innych podobnie działających substancji,
k) wprowadzania i użytkowania innego sprzętu niż zgodny z przeznaczeniem boiska,
l) korzystania z boiska po zmroku.
V.

Postanowienia końcowe:
Użytkownicy korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność.
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