UCHWAŁA NR XXVI/214/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 27 maja 2020 r.
zmieniajaca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje
Boisko „Orlik 2012” i przepisów porządkowych.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. 2020 poz. 713), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXIX/339/09 z 28 stycznia 2009 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ”Orlik 2012” w ten sposób, że
Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko „Orlik 2012” w Koronowie przy ul.
Pomianowskiego 16, stanowiący załącznik do uchwały zastępuje się w całości regulaminem stanowiącym
załącznik niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Koronowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koronowie
Katarzyna Brygida SzultaRomaniuk

Id: 150DD04F-FA45-42F7-96E5-31D3F91943C0. Podpisany

Załącznik do uchwały Nr XXVI/214/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 maja 2020 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
MOJE BOISKO „ORLIK 2012” W KORONOWIE.
I. ZASADY KORZYSTANIA :
1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Koronowie zwany dalej MGOSiR.
2. Kompleks boisk jest czynny od kwietnia do października w następujących terminach i godzinach:
a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów szkół z terenu gminy Koronowo :
poniedziałek - piątek : godz. 8:00-16:00
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych :
- poniedziałek - piątek :
- sobota :
- niedziela :

godz. 16:00-20:00

godz. 12:00-20:00
godz. 12:00-20:00

3. Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w punkcie 2 ustala i na bieżąco koordynuje
Dyrektor MGOSiR, za pośrednictwem trenerów środowiskowych lub osób nadzorujących funkcjonowanie
kompleksu i pełniących na jego terenie codzienne dyżury.
4. W czasie wakacji letnich i ferii zimowych obowiązuje odrębny, ustalany bezpośrednio przed tymi okresami
harmonogram korzystania z obiektu.
5. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym
zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
6. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych pełniący dyżur trener środowiskowy lub osoba
nadzorująca może zabronić korzystania z obiektu.
7. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
8. Warunkiem korzystania z kompleksu boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na
boisku piłkarski dopuszcza się obuwie piłkarskie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu
halowego).
9. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
10. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na obiekcie w czasie planowanych zajęć szkolnych ponosi
nauczyciel, a zajęć pozalekcyjnych i treningów – trener, instruktor, animator sportu itp.
11. Użytkownicy korzystają z boisk sportowych na własną odpowiedzialność.
12. MGOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie korzystania z obiektu przez
użytkowników. Jednocześnie korzystający zobowiązani są do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia
sprzętu sportowego trenerowi środowiskowemu lub osobie nadzorującej.
13. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby
korzystające.
14. MGOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na obiekcie przez użytkowników.
II.

PRZEPISY PORZĄDKOWE :

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem
zabrania się :
a) używania butów piłkarskich na wysokich plastikowych i metalowych korkach oraz „kolców”,
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b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower,
deskorolka,
rolki itp.
c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,
g) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
h) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska,
i ) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
j) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
k) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,
l) wprowadzania zwierząt,
ł) korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego.
2. Rozstrzygnięcia dotyczące postępowania przez korzystających zgodnego z wytycznymi w
pkt . 1 podejmuje trener środowiskowy, który w zależności od sytuacji może :
- nakazać zmianę obuwia sportowego,
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie z
obiektu,
- nakazać opuszczenie boisk.
3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
stosowania się do
uwag trenera środowiskowego lub osoby nadzorującej.
4. Naruszenie przepisów porządkowych karane jest zgodnie z przepisami Kodeksu Wykroczeń karą grzywny.
Dyrektor
Maciej Makowski
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Uzasadnienie
W celu uaktualnienia istniejącego od 2009 roku regulaminu kompleksu boisk sportowych Moje boisko
„Orlik 2012” oraz nadal mając na uwadze zastrzeżenia mieszkańców z okolicznych bloków i domków
jednorodzinnych wprowadza się niniejszy regulamin. Proponowane zmiany nie będą miały wpływu na
dotychczasowe funkcjonowanie kompleksu boisk sportowych.
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Zakres podpisu: Cały dokument
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