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z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z kompleksu boisk
wielofunkcyjnych znajdujących się przy ul. ks. Szymańskiego w Obornikach
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający zasady i tryb korzystania z kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy
ul. ks. Szymańskiego w Obornikach, będącego własnością Gminy Oborniki, zwany Regulaminem korzystania
z kompleksu boisk wielofunkcyjnych w Obornikach, w następującym brzmieniu: REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W OBORNIKACH
1. Administratorem obiektu jest Obornickie Centrum Sportu (zwane dalej OCS) z siedzibą w Obornikach
przy ul. Objezierskiej 2, tel. 61 29 60 906.
2. Każda osoba korzystająca z boisk zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do
bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
3. Boiska czynne są codziennie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez OCS
i zamieszczonym na tablicy ogłoszeń znajdującej się na terenie obiektu.
4. Korzystanie z boisk jest nieodpłatne.
5. Istnieje możliwość rezerwacji boisk. Rezerwacji należy dokonać w biurze OCS przy ul. Objezierskiej
2 w Obornikach. Grupy rezerwujące mają pierwszeństwo przed pozostałymi użytkownikami. OCS zastrzega
sobie prawo do zmiany terminów rezerwacji.
6. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość rezerwacji szatni.
7. Warunkiem korzystania z boisk jest używanie odpowiedniego obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.
8. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego
przeznaczeniem.
9. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność.
10. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób nieletnich na obiekcie w czasie planowanych zajęć ponosi
nauczyciel, trener, instruktor, animator sportu, rodzic itp.
11. Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wnoszone przez użytkowników na obiekt.
13. W celu zapewnienia
przeznaczeniem zabrania się:
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1) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower,
deskorolka, rolki itp. (nie dotyczy skateparku);
2) wnoszenia petard,
niebezpiecznych;

materiałów

łatwopalnych,

szklanych

opakowań

oraz

innych

przedmiotów

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
4) wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe;
5) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu;
6) przeszkadzania w grze i prowadzonych zajęciach;
7) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
8) wprowadzania zwierząt;
9) przebywania i korzystania z boiska poza godzinami otwarcia;
10) zachowania stwarzającego zagrożenie dla innych.
14. OCS zastrzega sobie prawo do odwołania wcześniej zaplanowanych zajęć z powodu organizacji imprez
sportowo-rekreacyjnych.
15. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom
obsługi obiektu.
16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu
obiektu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
17. Telefony alarmowe:
- Pogotowie ratunkowe - 999,
- Policja - 997,
- Centrum powiadamiania ratunkowego - 112.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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