UCHWAŁA NR XXXIII/495/17
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie ustanowienia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze Stadionu
w Obornikach przy ul. Objezierskiej 2 oraz ze Stadionu w Objezierzu
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się regulamin określający zasady i tryb korzystania ze Stadionu
w Obornikach przy ul. Objezierskiej 2 oraz ze Stadionu w Objezierzu, będących własnością
Gminy Oborniki, w następującym brzmieniu:
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU W OBORNIKACH PRZY
UL.OBJEZIERSKIEJ 2 ORAZ ZE STADIONU W OBJEZIERZU
1. Administratorem Stadionu w Obornikach przy ul. Objezierskiej 2 oraz Stadionu
w Objezierzu (zwanych dalej „Stadionami”) jest Obornickie Centrum Sportu (zwane
dalej „OCS”) z siedzibą w Obornikach przy ul. Objezierskiej 2, tel. 61 29 60 906.
2. Każda osoba korzystająca ze Stadionów zobowiązana jest do zapoznania się
z niniejszym regulaminem oraz do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
3. Stadiony przeznaczone są do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, zawodów
sportowych oraz zajęć i imprez kulturalnych.
4. Stadiony są czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora
i zamieszczonym na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie Stadionów.
5. Na Stadionach znajdują się obiekty sportowe obejmujące boiska, bieżnię
lekkoatletyczną, kort tenisowy, plac utwardzony, plac zielony. Rezerwacji tych
obiektów należy dokonywać w biurze OCS przy ul. Objezierskiej 2 w Obornikach.
OCS ma prawo zmiany terminów rezerwacji.
6. Korzystający z obiektów sportowych zobowiązani są używać strojów sportowych oraz
obuwia sportowego odpowiadających danemu obiektowi sportowemu.
7. Grupę zorganizowaną reprezentuje przed dyrektorem OCS kierownik grupy, który
ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z obowiązującym
regulaminem. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.
8. Wyposażenie oraz sprzęt sportowy znajdujący się na terenie Stadionów należy
użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
9. Osoby korzystające ze Stadionów oraz prowadzące zajęcia zobowiązane są do:
1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć;
2) utrzymania czystości w obiekcie;
3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie;

4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych;
5) podporządkowania się poleceniom dyrektora OCS oraz pracowników OCS
w zakresie użytkowania obiektów.
10. Na terenie Stadionów obowiązuje zakaz:
1) wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem;
2) wnoszenia środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu;
3) spożywania środków, o których mowa w pkt 2;
4) palenia tytoniu;
5) wnoszenia puszek, butelek itp. wykonanych z kruchego lub twardego
materiału;
6) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków
odurzających;
7) wprowadzania zwierząt;
8) przeszkadzania w grze i prowadzonych zajęciach;
9) zakłócania porządku;
10) przebywania i korzystania ze Stadionów poza godzinami otwarcia.
11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną
usunięte z terenu Stadionów.
12. Administrator ma prawo do odwołania wcześniej zaplanowanych zajęć z powodu
organizacji imprez sportowych lub kulturalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/239/12 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 26 marca
2012 r. w sprawie ustanowienia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze
stadionów w Obornikach ul. Objezierska 2 oraz w Objezierzu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Miejska może wydać akt prawa miejscowego
w zakresie m.in. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej. Akt ten ustanawia Rada Miejska w Obornikach w formie uchwały.
Biorąc pod uwagę że Stadion w Obornikach przy ul. Objezierskiej 2 oraz Stadion
w Objezierzu są obiektami użyteczności publicznej, zasadne jest podjęcie uchwały
ustanawiającej regulamin korzystania z tych Stadionów.

