
UCHWAŁA NR X/45/2015
RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI

z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Stoczku Łukowskim

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miasta Stoczek Łukowski uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Krzysztof Czub

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 4 grudnia 2015 r.

Poz. 4332



                                                                                       Załącznik 

                                                                                                     do uchwały Nr X/45/2015                                                                                                

                                                                                                     z dnia 30 października 2015 r.         

 

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Stoczku 

Łukowskim 

 

§ 1. 

1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego 

zlokalizowanego na nieruchomości gruntowej położonej w Stoczku 

Łukowskim przy ul. Gen. Dwernickiego, stanowiącej własność Miasta 

Stoczek Łukowski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1951/2, 

zwanego dalej „obiektem”. 

2. Obiekt  funkcjonuje przy Zespole Oświatowym i zarządzany jest przez 

Dyrektora Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim. 

 

                                                             § 2.                                                                                                                                             

1. Obiekt przeznaczony jest do uprawiania i upowszechniania sportu oraz 

organizowania  treningów i imprez sportowych oraz imprez o charakterze 

rekreacyjnym. 

 

2. Korzystanie z obiektu odbywa się według harmonogramu ustalonego  przez 

zarządzającego obiektem. 

 

3. Z obiektu mogą korzystać:               

1) kluby sportowe; 

2) mieszkańcy miasta; 

3) szkoły z terenu miasta , w obecności wychowawców (opiekunów) -

nauczycieli, trenerów lub instruktorów; 

4) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenerów lub instruktorów, 

którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę, 
5) instytucje, przedsiębiorstwa i stowarzyszenia po uzyskaniu zgody 

zarządzającego obiektem. 
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§ 3. 

Obiekt jest czynny: 

1) w okresie od początku kwietnia do końca września od godziny 8.00 do 

godziny 21.00; 

2) w okresie od początku października do końca marca od godziny 8.00 do 

godziny 17.00. 

                                                       

 

§ 4. 

1. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:                                                                                                           

1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć; 

     2) utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu;  

     3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie;                

     4) przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych. 

2. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu i urządzeń oraz występujących 

zagrożeniach należy natychmiast powiadamiać zarządzającego obiektem. 

3. Zakazuje się korzystania z uszkodzonego sprzętu i wyposażenia obiektu, 

grożącego wypadkiem. 

4. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu, zobowiązane są do 

podporządkowania się poleceniom służb porządkowych, lub osób 

upoważnionych przez zarządzającego obiektem. 

 

5. Za bezpieczeństwo  uczestników zajęć sportowych i porządek na obiekcie            

w trakcie imprezy odpowiada  osoba organizująca zajęcia lub imprezę 

(nauczyciel, opiekun, trener, instruktor, organizator imprezy). 

 

                                              § 5. 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem, zabrania się: 

1) wprowadzania na teren obiektu rowerów, motorowerów, deskorolek, 

rolek, quadów itp.; 

2) wchodzenia na ogrodzenie obiektu oraz na znajdujące się na terenie 

obiektu urządzenia sportowe ; 

3) niszczenia ogrodzenia oraz urządzeń sportowych; 

4) wnoszenia alkoholu oraz środków odurzających i przebywania na terenie 

obiektu osobom   w stanie nietrzeźwym lub pod działaniem środków 

odurzających; 
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5) palenia wyrobów tytoniowych i zaśmiecania terenu; 

6) wprowadzania na teren obiektu zwierząt; 

7) przeszkadzania w zajęciach lub grze, zakłócania porządku i używania 

słów wulgarnych; 

8) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia. 

 

2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu                

z obiektu decyduje osoba upoważniona przez zarządzającego. 

 

3. Na terenie obiektu obowiązuje obuwie sportowe na płaskiej podeszwie. 

 

4. Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi w ramach godzin wychowania 

fizycznego są odpowiedzialne za właściwą organizację zajęć, porządek                    

i dyscyplinę ćwiczących. 

 

5. Korzystający i przebywający na terenie obiektu zobowiązani są do 

przestrzegania zaleceń zawartych w regulaminie. 
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