ZARZt\DZENIE Nr 59AJ2019
WOJTA GMINY NOWE MIASTO
z dnia 09 wrzeSnia 2019 roku

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego zlokalizowanego
w Nowym Midcie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
(Dz. U. 2019 r., poz. 506 z

pom. zm.) -

0

samorzqdzie gminnym

zarzqdza siy, co nastypuje:

§1
Ustala siy regularnin korzystania z boiska sportowego zlokalizowanego w Nowym Miescie,
ktory stanowi Zalqcznik Nr 1 do za£"7.4dzenia.

§2

ZarZ4dzenie wchodzi

W

Zycie z dniern podpisania.

Zalqcnik Nr I

do Zarzqdzenia Nr 59AJ2019
W6jf(J Gminy Nowe MiaSlO

z dnia roku 09 wrzesnia 2019 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO

1.

Boisko sportowe zlokalizowane jest w miejscowosci Nowe Miasto na dzialkach

0

numerach

ewidencyjllych: 959/4 i 95817.
2.

WlaScicielem boiska jest Gmina Nowe Miasto, a Administratorem Urz'1d Gminy w Nov.'Ym
MieScie.

3.

Boisko jest og6lnodoSlypnym nieodplalnym obiektem sportowym, slu4cym rozwoJoWI
sportu i rekreacji dla wszystkich mieszkancow Gminy Nowe Miasto i turystow.

4.

Osoby korzystajqce z boiska zobowiqzane Sq do zapoznania siy z niniejszym regulaminem
i przestrzegania ustalonych w nim zasad.

5.

Obiekt udostypniony jest we wszystkie dni tygodnia od godziny 8°0 do godziny 21 00
byd~

z wyj<}tkiem dni, w ktorych przeprowadzane

zabiegi pielygnacyjne i konserwacyjne lub

prace remontowe, po uprzednim dokonaniu rezerwacji w Urzydzie Gminy w Nowym
Mie~;cie.

6.

Osoby niepdnoletnie mogq korzystac z boiska jedynie w obecnosei i pod nadzorem os6b
doroslych (rodzic, trener, nauczyciel).

7.

Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiytac

0

odpowiedzialnosci prawnej za ewentualne

szkody wyrz<}dzone przez dzieci i mlodziez.
8.

Za wszelkie obra:zenia poniesione w wyniku korzystania z obiektu odpowiedzialnosc ponosi
radzie lub opiekun poszkodowanego.

9.

Warunkiem korzystania

Z

obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju

obuwia

sportowego.
10. Kazda osoba korzystajtlca z boiska zobowiqzana jest dbac 0 utrzymanie nalezytego
porz<}dku i estetyki na terenie ca{ego obiektu.
11 . Z boiska nalezy korzystac zgodnie z jego przeznaczeniem i zachowaniem ogolnych zasad
bezpieczenstwa. W tym celu zabrania

si~:

I) palenia tytoniu;

2) wnoszenia i spozywania napoj6w alkoholowych, srodkow odurzaj<}cych;
3) wprowadzania zwierZ<:}t;
4) wprowadzania i UZytkowania na terenie calego obiektu sprzcrtu innego niz zgodny z jego

przeznaczeniem (rowery, skutery, motorowery, deskorolki, folki, quady, itp.);
5) palenia ognisk oraz uzywania

materia~6w

pirotechnicznych i szkodliwych substancji;

6) wchodzenia na elementy konstrukcyjne obiektu i urlijdzenia sportowe;

7) zaSmiecania, wnoszenia opakowan szklanych i metalowych;
8) prowadzenia dzia!alnosci handlowej i umieszczania reklam bez pozwolenia organu

zarzqdzajqcego boiskiem;

9) przebywania i korzystania z obiektow poza godzinami otwarcia;
10) niszczenia nawierzchni, urzqdzen, oraz pozostalych element6w obiektu;

11) wstypu osobom, ktorych stan wskazuje na spozycie alkoholu lub srodk6w odurzaj'lcych.

12. Uzytkownicy korzystajq z obiektu na w1asoq odpowiedzialnosc i odpowiadajq za
wyr74dzone szkody na zasadach okreslonych w odrybnych przepisach (kodeks cywilny

i kamy).
13. Przy powtarzajqcych

Sl~

przypadkach zakl6cania porz'ldku iub lamania regulaminu,

Administrator rna prawo czasowo lub bezterminowo zakazac wejscia i korzystania
Z

obiektu.

14. 0 wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach majqcych miejsce

na obiekcie naieZy poinfonnowac Urzqd Gminy Nowe Miasto, ul.

Apteczna 8,

tel. (23) 661 4920 lub dzwonic podjeden z numerow alannowych:

OGOLNY TELEFON ALARMOWY - 112
POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
STRA.l POZARNA - 998
POLTCJA - 997
15. Gmina Nowe Miasto nie ponos) odpowiedzialnosci za rzeczy osobiste pozostawione na
obiekcie przez jego uzytkownik6w.

Wawn m II'

r;ruz Zakwlkl

