
UCHWAŁA NR IV/25/15
RADY GMINY BIESIEKIERZ

z dnia 19 lutego 2015 r.

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego boiska sportowego w Biesiekierzu

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 
2013r. poz.594 z późn.zm.) uchwala się,co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z gminnego boiska sportowego w Biesiekierzu, stanowiący załącznik 
do uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Płaza
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Załącznik do Uchwały Nr IV/25/15

Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 19 lutego 2015 r.

Regulamin korzystania z gminnego boiska sportowego w Biesiekierzu 

§ 1. 1. Boisko sportowe w Biesiekierzu, zwane dalej „boiskiem” zlokalizowane na działce nr 22/54 o pow. 
4,4147 ha obręb geodezyjny Biesiekierz, przeznaczone jest do zajęć i rozgrywek sportowych oraz imprez 
sportowo-rekreacyjnych. 

2.  Właścicielem boiska jest Gmina Biesiekierz. 

3.  Zarządzającym boiskiem jest Klub Sportowy „Wybrzeże” Biesiekierz na podstawie porozumienia zawartego 
z Wójtem Gminy na zarządzanie boiskiem. 

4.  Boisko jest ogólnodostępne, korzystanie z boiska jest nieodpłatne i odbywa się na zasadach określonych 
w niniejszym Regulaminie. 

5.  Boisko jest czynne w okresie od 1 marca do 30 listopada w godzinach od 8:00 do 22:00.Zarządzający może 
czasowo wyłączyć boisko z korzystania. 

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u Zarządzającego przez: 

1) grupy zorganizowane – rezerwacji dokonuje trener, instruktor sportu, nauczyciel w-f, opiekun grupy, 

2) grupy dzieci i młodzieży do lat 18 – rezerwacji dokonuje rodzic lub pełnoletni opiekun grupy.

7.  Grupy zorganizowane, w tym kluby sportowe i inne organizacje z terenu gminy, mogą korzystać z boiska po 
wcześniejszym ustaleniu terminu i wskazania osoby odpowiedzialnej . Harmonogram rezerwacji należy uzgodnić 
z Zarządzającym obiektem. 

8.  Boisko w sposób szczególny udostępnia się Klubowi Sportowemu „Wybrzeże” Biesiekierz na czas meczów, 
ligowych rozgrywek sportowych, treningów i innych wydarzeń związanych z potrzebami Klubu.

§ 2. 1. Z boiska korzystać mogą: 

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem 
pełnoletniego opiekuna, 

2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje w zorganizowanych grupach mających opiekuna, 

4) inne pełnoletnie osoby fizyczne, w tym kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych 
z udziałem publiczności, 

5) osoby uczestniczące w innych imprezach organizowanych za zgoda właściciela.

2.  Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie boiska wyłącznie pod opieką opiekunów lub trenera 
środowiskowego. 

3.  Na boisko nie mogą wchodzić osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub, które są pod 
działaniem środków odurzających, a także osoby zachowujące się nieobyczajnie lub niestosownie. 

4.  Służba porządkowa na boisku jest uprawniona do sprawdzania osób również przy użyciu środków 
technicznych celem sprawdzenia czy nie stanowią zagrożenia z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo 
wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych. 

5.  Służba porządkowa ma prawo do nie wpuszczania lub wydalania z terenu boiska każdej osoby naruszającej 
niniejszy Regulamin.

§ 3. 1. Obowiązkiem osób korzystających z boiska jest: 
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1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń, w tym sportowych znajdujących się 
w wyposażeniu boiska, 

2) utrzymanie czystości i porządku na terenie boiska, 

3) zgłaszanie wszelkich uszkodzeń sprzętu, urządzeń i wyposażenia zarządzającemu boiskiem.

2.  Każdy kto przebywa na boisku powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym. 

3.  Korzystający z boiska zobowiązani są stosować się do zarządzeń Policji, Straży Gminnej, Straży Pożarnej, 
służby porządkowej, zarządzającego oraz zaleceń organizatorów imprez. 

4.  Korzystającym z boiska nie wolno w jakikolwiek sposób blokować wejść i wyjść oraz dróg ewakuacyjnych 
z boiska.

§ 4. Na terenie boiska obowiązuje bezwzględny zakaz : 

1) wnoszenia i używania materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, w tym fajerwerków, kul 
świecących, rac, lamp stroboskopowych mieszanek dymnych, świec dymnych, 

2) spożywania napojów alkoholowych i innych środków działających podobnie do alkoholu, 

3) posiadania przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególności broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz 
innych przedmiotów, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń, w tym także parasoli o ostrym 
zakończeniu, 

4) materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym , 

5) dużych rozmiarów drzewców flagowych lub banerów, 

6) wskaźników laserowych, 

7) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe, 

8) wprowadzania psów i innych zwierząt, 

9) używania obraźliwego i wulgarnego słownictwa, 

10) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.

§ 5. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. 

§ 6. Zarządzający sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. 

§ 7. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do zarządzającego boiskiem.
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