
UCHWAŁA NR XXIII/98/2012
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo – rekreacyjnych przy Zespole 
Szkół w Zbójnie. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 
675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 roku 
poz. 567), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowo- rekreacyjnych przy Zespole Szkół 
w Zbójnie zwany dalej „Regulamin” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lech Dąbrowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/98/2012 

Rady Gminy Zbójno 

z dnia 26 listopada 2012 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMLEKSU BOISK 
SPORTOWO - REKREACYJNYCH 

przy Zespole Szkół w Zbójnie 

§ 1. Obiekty sportowo – rekreacyjne przy Zespole Szkół w Zbójnie są własnością Gminy Zbójno, zarządzaną 
przez dyrektora Zespołu Szkół. 

§ 2. Z obiektu i sprzętu sportowo – rekreacyjnego korzystać mogą szkoły, kluby sportowe, organizacje 
społeczne, zakłady pracy z terenu gminy Zbójno oraz osoby prywatne będące mieszkańcami tejże gminy po 
uprzednim uzgodnieniu terminu z zarządcą. 

§ 3. W przypadku szkół, klubów sportowych bądź zorganizowanych drużyn sportowych spoza gminy Zbójno 
chcących rozegrać mecze towarzyskie lub turnieje zgodę wydaje zarządca obiektu w porozumieniu z instruktorem 
sportu. 

§ 4. W okresie roku szkolnego w czasie planowanych zajęć szkolnych Zespołu Szkół w Zbójnie obiekt 
dostępny jest dla uczniów i pracowników tejże placówki. 

§ 5. W czasie zajęć sportowych wstęp na obiekt mają tylko uczestnicy zajęć. 

§ 6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 

§ 7. Pełną odpowiedzialność za obiekt i powierzony sprzęt w trakcie swojego dyżuru ponosi instruktor. 

§ 8. Wszyscy korzystający z obiektu i sprzętu zobowiązani są do używania go zgodnie z przeznaczeniem oraz 
do stosowania się do poleceń i wskazówek dyżurującego instruktora sportu. 

§ 9. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są do jego naprawy lub odkupienia. 
Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun grupy bądź instruktor sportu prowadzącego zajęcia oraz 
rodzice. 

§ 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem 
zabrania się: 

a) używania butów piłkarskich na wysokich, metalowych lub ceramicznych korkach oraz kolców, na boisku 
piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego, 

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, 
deskorolka, rolki itp., 

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

d) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, 

e) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych, 

f) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

g) przebywania na terenie osobom poniżej 14 roku życia po zmroku, 

h) wprowadzania zwierząt, 

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu. 

§ 11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 
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§ 12. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych tylko po wcześniej wydanej 
na to zgodzie zarządcy obiektu i instruktora sportu. 

§ 13. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z regulaminem korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, 
który w zależności od sytuacji może: 

- nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, 

- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

- nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły. 

§ 14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania 
z obiektu. 

§ 15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag 
instruktora sportu. 

§ 16. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi prosimy składać do: 

- Dyrektora Zespołu Szkół w Zbójnie – tel.  54 260 60 35 

- w siedzibie Urzędu Gminy w Zbójnie – tel.  54 280 19 21. 
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