Załącznik do Uchwały Nr X/120/2011
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 22 czerwca 2011 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
1. Regulamin określa sposób korzystania z kompleksu boisk sportowych oraz zachowania
się na zajęciach sportowo - rekreacyjnych, treningach i imprezach na nim
organizowanych.
2. Kompleks boisk sportowych wykonany w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2010”
usytuowany jest przy ul. Piłsudskiego w Muszynie w skład, którego wchodzi boisko
piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach całkowitych 30m x 62m pole
do gry o wymiarach 26m x 56m, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią z poliuretanu do
piłki koszykowej i siatkowej o wymiarach całkowitych 19,1m x 32,1m pole do gry
o wymiarach 15,1m x 28,1m, zaplecze sanitarno - szatniowe, boiska są ogrodzone
i oświetlone, zwany w dalszej części regulaminu „boisko orlik” wymiennie „obiekt”.
3. Administratorem boiska orlik jest Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, tel. (18) 471 40 09, zwany w dalszej części regulaminu
„administratorem”.
4. Animator środowiskowy odpowiada za realizację i koordynację zajęć sportowo –
rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także
organizację i przeprowadzanie innych – uzgodnionych i zatwierdzonych przez
administratora, form zajęć sportowych i rekreacyjnych, zwany w dalszej części
regulaminu „animatorem środowiskowym”.
5. Animator środowiskowy odpowiada za odpowiedni stan techniczny boiska orlik,
porządek na obiekcie oraz przestrzeganie i stosowanie regulaminu korzystania z boiska
orlik przez użytkowników. Prowadzi rejestr użytkowników oraz koordynuje zajęcia
sportowe na obiekcie.
6. Animator środowiskowy przyjmuje zgłoszenia korzystania z obiektu i ustala
harmonogram.
7. Boisko orlik służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu
dziecięcego i młodzieżowego. Jest to obiekt użyteczności publicznej przeznaczony dla
społeczności lokalnej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
8. Na boisku orlik prowadzone są zajęcia sportowe i sportowo - rekreacyjne (gry i zabawy
ruchowe, pokazy i konkursy sportowe) dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
mieszkańców Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, których celem jest
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez animatora środowiskowego.
9. Korzystać z boiska orlik mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne.
10. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
stosowania się do zaleceń animatora środowiskowego.
11. Korzystanie z boiska orlik jest bezpłatne.
12. Boisko orlik czynne jest przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku
odrębnie przez Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w drodze
zarządzenia, które jest podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń.
13. W okresie roku szkolnego na boisku orlik mogą być realizowane planowe zajęcia szkolne
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych lub przedszkoli,
zgłoszenia korzystania z obiektu przyjmuje animator środowiskowy i przygotowuje

harmonogram, zajęcia szkolne prowadzone są przez nauczyciela, opiekuna grupy, który
odpowiada za właściwy przebieg zajęć.
14. Harmonogram zajęć sportowych realizowanych na boisku orlik wywieszany jest na
tablicy ogłoszeń.
15. Możliwa jest zmiana harmonogramu lub odwołania zajęć, informując zainteresowanych,
z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
16. Kluby sportowe działające na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna mogą
korzystać z boiska orlik do celów treningowych po uprzednim uzgodnieniu terminu
z animatorem środowiskowym na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc z zastrzeżeniem
pierwszeństwa dla zajęć zaplanowanych i realizowanych przez animatora
środowiskowego.
17. Kluby sportowe korzystają z boiska orlik na odpowiedzialność trenera klubu
prowadzącego trening.
18. W przypadku korzystania przez klub sportowy tylko z jednego boiska (np. piłkarskiego)
pozostałe boisko (np. wielofunkcyjne) jest dostępne dla mieszkańców.
19. W miesiącach wakacyjnych oraz podczas ferii i przerw zimowych obowiązuje odrębny
harmonogram korzystania z obiektu. Zgłoszenia dotyczące korzystania z boiska orlik
przyjmuje i koordynuje oraz zajęcia prowadzi animator środowiskowy.
20. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o możliwości korzystania
z obiektu decyduje animator środowiskowy.
21. Osoby korzystające z boiska orlik obowiązane są do wpisywania się do rejestru
użytkowników prowadzonego przez animatora środowiskowego.
22. W przypadku grup zorganizowanych, każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana
jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru wraz z okazaniem
dokumentu potwierdzającego tożsamość.
23. Użytkownicy korzystają z boiska orlik na własną odpowiedzialność i odpowiadają za
wyrządzone szkody materialnie w 100% wartości zniszczeń.
24. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, instruktor, animator środowiskowy, inne osoby)
jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub
poważnej kontuzji korzystającego z boiska orlik oraz sporządzić protokół powypadkowy.
25. Osoby przebywające na boisku orlik mogą korzystać z pomieszczeń szatni w uzgodnieniu
z animatorem środowiskowym.
26. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie
z przeznaczeniem.
27. Warunkiem korzystania z boiska orlik jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego
i obuwia sportowego zmienne (z płaską podeszwą), na boisku piłkarskim dopuszcza się
obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego.
28. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska orlik zgodnie
z jego przeznaczeniem zabrania się:
a) przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu
lub innych środków odurzających,
b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska
orlik, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, wózek dziecięcy itp.,
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska orlik,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków odurzających, żucia gumy,
g) zaśmiecania,

h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
i) zakłócania porządku, używania wulgarnych słów i zwrotów,
j) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez pełnoletniego
opiekuna,
k) wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
l) wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji
żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych i metalowych,
m) korzystania z boisk bez zgody animatora środowiskowego,
n) przebywania na terenie obiektu poza godzinami jego otwarcia,
o) pisania, malowania, rysowania na urządzeniach i budowlach obiektu,
p) umieszczania reklam bez zgody administratora.
29. Osoby przebywające na terenie obiektu i korzystające z boiska orlik w sposób niezgodny
z niniejszym regulaminem, na żądanie animatora środowiskowego zobowiązane są do
natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego
opuszczenia terenu obiektu.
30. Animator środowiskowy, w zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c) nakazać opuszczenie terenu boiska orlik,
d) wezwać policję,
e) w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu
zakazać korzystania z obiektu.
31. Administrator obiektu oraz animator środowiskowy nie odpowiadają za wypadki
spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, skutki powstałe z winy
poszkodowanego lub osoby trzeciej oraz za mienie pozostawione na terenie obiektu.
32. Korzystający z obiektu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i do
stosowania się do zaleceń i uwag animatora.
33. Notoryczne niestosowanie się do zapisów regulaminu skutkować będzie zakazem wstępu
na teren obiektu.
34. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze
postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze
postępowania karnego.
35. Ustala się dni, w których boisko orlik będzie nieczynne:
a) 1 listopada,
b) Wigilia,
c) Pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia,
d) Nowy Rok,
e) Wielka Sobota,
f) Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych,
g) Inne dni ustalone przez administratora.

