
UCHWAŁA XIII/90/2019
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego
w Jankowicach Wielkich

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) Rada Gminy Olszanka uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z „Wielofunkcyjnego boiska sportowego 
w Jankowicach Wielkich” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olszanka oraz na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanka.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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Załącznik do uchwały Nr XIII/90/2019

Rady Gminy Olszanka

z dnia 29 października 2019 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO 
W JANKOWICACH WIELKICH

§ 1.
Ilekroć w treści niniejszego regulaminu jest mowa o:

1. Gospodarzu obiektu – należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznego Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Jankowicach Wielkich, który sprawuje nadzór nad stanem technicznym 
i estetycznym boiska;

2. Obiekcie/boisku – należy przez to rozumieć wielofunkcyjne boisko sportowe zlokalizowane 
w Jankowicach Wielkich;

3. Opiekunie -  należy przez to rozumieć nauczyciela, trenera lub opiekuna grup szkolnych lub 
sportowych, jak również pełnoletnią osobę, odpowiedzialną za zorganizowane grupy rekreacyjne lub 
występującą w imieniu grup organizowanych doraźnie na pojedyncze zajęcia.

§ 2. 1. Wielofunkcyjne boisko sportowe w Jankowicach Wielkich jest własnością Gminy Olszanka 
i jest obiektem ogólnodostępnym.

2. Z obiektu mogą korzystać wszyscy bezpłatnie w następujących terminach:
1) uczniowie szkół z terenu Gminy Olszanka: przez cały rok szkolny, w dniach w których odbywają się 

zajęcia szkolne: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 – pod opieką nauczyciela 
prowadzącego zajęcia;

2) wszyscy chętni w roku szkolnym:
- od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do zmroku;
- od soboty do niedzieli w godz. od 10:00 do zmroku;

3) wszyscy chętni podczas wakacji i ferii zimowych: od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10:00 – do 
zmroku;
3. Korzystanie z obiektu w innych godzinach bez zezwolenia jest zabronione ze względów 

bezpieczeństwa. W wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek, i za zgodą Gospodarza obiektu 
można korzystać z boiska w dodatkowych terminach.

4. Gospodarz obiektu jest upoważniony do odwoływania, czasowego zawieszania lub ograniczania 
korzystania z boiska ze względu na ważne wydarzenia państwowe lub warunki atmosferyczne, w tym 
długotrwałe opady, zaśnieżenie, temperaturę – powyżej 30 st. C i poniżej 0 st. C.

5. Ustala się obligatoryjne terminy, kiedy obiekt będzie nieczynny:
• 1 listopada,
• Wigilia
• Pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia,
• 31 grudnia,
• Nowy Rok,
• Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota,
• Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych,
• Inne dni zarządzone przez Wójta Gminy Olszanka.
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§ 3. 1. W roku szkolnym od poniedziałku do piątku , w godzinach funkcjonowania Publicznego – 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, klucze do obiektu będą dostępne u Gospodarza obiektu, natomiast 
w pozostałych terminach (tj. od poniedziałku do piątku w roku szkolnym po godzinie 16:00, soboty, 
niedziele, wakacje i ferie zimowe) u Sołtysa miejscowości.

2. Korzystający z boiska są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad niniejszego 
regulaminu.

3. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
4. Wyposażenie (sprzęt sportowy) znajdujący się na boisku należy użytkować zgodnie z jego

przeznaczeniem oraz poleceniami opiekuna lub Gospodarza obiektu.
5. Korzystający z boiska, po zakończonych zajęciach zobowiązani są zdać klucze do obiektu oraz 

nieuszkodzony sprzęt Gospodarzowi obiektu lub Sołtysowi miejscowości.
6. Za zniszczenie sprzętu odpowiada osoba pobierająca klucze do obiektu, natomiast 

w przypadku grup - Opiekun.
7. Gospodarz obiektu i Sołtys miejscowości nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe 

w wyniku korzystania z obiektu osób indywidualnych, bądź grup pod nadzorem Opiekunów.
§ 4. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu oraz prawidłowego wykorzystania 

boiska zgodnie z jego przeznaczeniem, zabrania się:
1) używania nieodpowiedniego obuwia i innego sprzętu niszczącego urządzenia i nawierzchnię boiska;
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego jak do gry na poszczególnych polach boiska, 

w tym rowerów, skuterów, deskorolek, rolek i innego rodzaju sprzętu, na który nie wyraził zgody 
Gospodarz obiektu, stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników;

3) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, urządzeń laserowych, źródeł ognia i materiałów 
łatwopalnych, opakowań szklanych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych;

4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
5) przeszkadzania w zajęciach lub grze innym uczestnikom obiektu;
6) wprowadzania zwierząt;
7) korzystania z boiska w trakcie opadów deszczu, śniegu;
8) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających oraz 

przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
9) zaśmiecania obiektu, szczególnie łupinami słonecznika i gumą do żucia.

2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób na obiekcie w czasie planowanych zajęć szkolnych 
ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia;

§ 5. 1. Osoby korzystające z obiektu lub Opiekun grupy są zobowiązani powiadomić Gospodarza 
obiektu o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego, a także o fakcie uszkodzenia urządzeń 
na boisku.

2. W czasie szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie można korzystać 
z urządzeń obiektu.

3. Zabrania się prowadzenia na terenie obiektu działalności handlowej i gastronomicznej bez 
zezwolenia Gospodarza obiektu.  

4. Wiążące rozstrzygnięcia dotyczące sposobu korzystania z boiska podejmuje Gospodarz obiektu, 
który może:
1) nakazać zmianę obuwia sportowego;
2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie 

z urządzeń;
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3) nakazać opuszczenie terenu obiektu.
5. Za rzeczy własne pozostawione na terenie obiektu przez użytkowników odpowiada właściciel 

pozostawionej rzeczy.
6. W razie wypadku lub zakłócenia porządku należy powiadomić odpowiednie służby:

Telefon alarmowy 112,
Policja – 997
Pogotowie ratunkowe – 999
Straż pożarna – 998

§ 6. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu spowoduje wszczęcie postępowania
na podstawie odrębnych przepisów.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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