
UCHWAŁA NR XXXIX/235/17
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2  w Ozimku

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016r., poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r., poz. 730)  Rada Miejska w Ozimku  u c h w a l a  co 
następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 2 w Ozimku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz

Id: 222CBDA0-8A7F-4975-AAF0-EE2F39FDB0C6. Podpisany



Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/235/17

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 29 maja 2017 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W OZIMKU

§ 1. 1. Właścicielem Boiska wielofunkcyjnego przy ul. Danieckiej 14 w Ozimku jest Gmina Ozimek 
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

2. Zarządcą boiska jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku, ul. Daniecka 14, 46-040 Ozimek.

3. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym. Korzystanie z niego jest bezpłatne.

§ 2. 1. Boisko czynne jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8:00 do 20:00.

2. W dni nauki szkolnej, w godzinach od 8:00 do 15:00 boisko wykorzystywane jest na sportowe  zajęcia 
dydaktyczne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku.

3. Z boiska mogą korzystać dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół, członkowie klubów sportowych i osoby 
fizyczne. Pierwszeństwo maja grupy zorganizowane, które dokonały rezerwacji u Zarządcy.

§ 3. Dzieci poza godzinami lekcyjnymi przebywać na boisku mogą wyłącznie pod opieka osoby dorosłej.

§ 4. 1. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego typu 
halowego.

2. Korzystanie z boiska odbywa się tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Wszyscy korzystający z boiska mają obowiązek przestrzegać przepisów bhp, zachowywać się 
kulturalnie, dbać o porządek i czystość, nie stwarzać zagrożenia zdrowia i życia dla siebie i pozostałych osób 
znajdujących się na terenie boiska.

§ 5. Zabrania się zachowań sprowadzających ryzyko dla boiska i jego użytkowników, w tym 
w szczególności:

1) Wprowadzania i użytkowania sprzętu sportowego niezgodnego z przeznaczeniem boiska typu rowery, 
motorowery, rolki, deskorolki, kijów nordic walking, wszelkie pojazdy mechaniczne,

2) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;

3) wchodzenia na urządzenia sportowe i ogrodzenie boiska;

4) zaśmiecania i wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;

5) przeszkadzania w zajęciach lub grze innym użytkownikom boiska;

6) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;

7) wprowadzania zwierząt;

8) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia;

9) brudzenia nawierzchni błotem, guma do żucia itp.;

10) ustawiania na nawierzchni boiska ławek, krzeseł, stołów i innych urządzeń wywierających duże naciski 
jednostkowe.

§ 6. Uwagi dotyczące funkcjonowania kompleksu sportowego można zgłaszać do zarządcy od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00 – 13:00 pod numerem 77 4651 276

§ 7. Zarządca boiska ma prawo do odwołania zarezerwowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu 
przeprowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych lub widowiskowych.

§ 8. Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 
zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.
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