
UCHWAŁA NR VI/48/2019
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 20 marca 2019 r.

regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drawsku

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art.41 ust1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
z 2018r. poz. 994 t.j. ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drawsku 
stanowiący załącznik nr 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Ryszard Jabłonowski
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Załącznik nr 1  

do uchwały  Nr VI/48/2019 

Rady Gminy Drawsko  

z dnia  20 marca 2019r. 

 

 

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drawsku 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Właścicielem boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Drawsku, zwanego dalej 

także obiektem, jest Gmina Drawsko. Administratorem obiektu – Gmina Drawsko – Urząd Gminy 

Drawsko. 

2. Obiekt jest powszechnie dostępny. Każdy ma prawo korzystania z obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Korzystanie z obiektu na cele szczególne odbywa się w formie ustalonej przez 

Wójta. 

3. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem 

i przestrzegania jego zasad. 

 

Rozdział 2 

Zasady korzystania z obiektu 

 

1. Obiekt jest dostępny według poniższego harmonogramu: 

a) planowe zajęcia szkolne w dniu zajęć szkolnych dla uczniów   - od poniedziałku do piątku 

w godz. 7:00 – 17:00 

b) dostępny dla wszystkich chętnych: 

- od poniedziałku do piątku w okresie roku szkolnego  w godz. 17:00 – 22:00 

- sobota  w godz. 14:00 – 22:00 z wyłączeniem dni zorganizowanych zawodów sportowych 

i innych imprez 

- niedziela i święta w godz. 14:00 – 22:00. 

c) w okresie wakacji letnich od godz. 8.00-22.00 

2. Administrator ma prawo zakazać wstępu na obiekt w przypadku niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, konserwacji lub gdy urządzenia na 

obiekcie nie nadają się do użytkowania. 

3. Korzystanie z obiektu jest  bezpłatne.  

4. Korzystający z boisk zobowiązany jest do używania odpowiedniego stroju oraz obuwia 

sportowego o płaskiej podeszwie. 

5. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi. 

 

 

Rozdział 3 

Obowiązujące zakazy 

 

1. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz: 

1) wprowadzania i użytkowania sprzętów innych niż zgodne z przeznaczeniem rowerów oraz np. 

pojazdów silnikowych: motorowerów, motocykli, samochodów; 

2) zanieczyszczania lub zaśmiecania terenu; 

3) niszczenia roślinności i urządzeń użytku publicznego; 

4) wnoszenia i spożywania środków odurzających bądź substancji psychotropowych;  

5) palenia wyrobów tytoniowych; 
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6) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych;  

7) korzystania z urządzeń w stanie nietrzeźwym itp. 

8) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych, szczególnie gumy do żucia, słonecznika, 

napojów w szklanych butelkach i puszkach; 

9) używania urządzeń oznakowanych jako uszkodzone; 

10) instalowania urządzeń i sprzętu nie będącego wyposażeniem obiektu; 

11) wchodzenia na ogrodzenie, bramki, elementy wyposażenia itp.; 

12) wywieszania plakatów, transparentów, banerów bez zgody administratora; 

13) wprowadzania zwierząt; 

14) przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych; 

15) dewastowania urządzeń sportowych oraz ogrodzeń; 

16) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych; 

17) palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji 

chemicznych; 

18) wstępu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych 

podobnie działających substancji. 

2. Nie przewiduje się wypożyczania sprzętu innego poza tym, w który boisko jest wyposażone na 

stałe.  

3. Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń, z których będzie 

korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy 

Drawsko. 

 

 

Rozdział 4 

Sankcje i odpowiedzialność 

 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe 

z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu 

lub wynikające ze złego stanu zdrowia użytkowników. 

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące 

własność użytkowników. 

3. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do 

pokrycia kosztów naprawy, w terminie bez zbędnej zwłoki. 

 

 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

 

Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje 

Administrator w godzinach otwarcia Urzędu. 

 

 

TELEFONY ALARMOWE 

1. z telefonu stacjonarnego: 

999 Pogotowie Ratunkowe 

997 Policja 

998 Straż Pożarna 

 

2. z telefonu komórkowego 112 

  

 
 

Id: GWBUY-QGYZY-QQTRD-EDEJU-HACJJ. Podpisany Strona 2



 
 

 

Id: GWBUY-QGYZY-QQTRD-EDEJU-HACJJ. Podpisany Strona 3



Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały Nr VI/48/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 20 marca 2019r. Zgodnie z ustawą z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 t.j. ze zm.) Rada Gminy ustala zasady i tryb 
korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Inwestycja pod nazwą Budowa boiska 
wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku jest obiektem 
użyteczności publicznej. Regulamin stanowi jasne i przejrzyste zasady korzystania z obiektu dla wszystkich 
użytkowników, zarówno uczniów jak i osób dorosłych korzystających z nich w czasie wolnym od zajęć szkolnych 
i popołudniami. Uchwalenie regulaminu jest podstawą do egzekwowania zasad bezpieczeństwa i porządku na 
obiekcie. Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 
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