
UCHWAŁA NR XXXII/143/2013
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z kompleksów boisk sportowych „Moje boisko – ORLIK 
2012”

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. 
poz. 153) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulaminy korzystania z kompleksów boisk sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” 
należących do Gminy Miasto Brzeziny: 

1) Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” w Brzezinach przy ul. 
Moniuszki 21, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” w Brzezinach przy ul. 
Sienkiewicza 17, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

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

 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Bączyński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/143/2013 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 26 marca 2013 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 
2012” W BRZEZINACH PRZY UL. MONIUSZKI 21  

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” 
zwany dalej obiektem. 

§ 2. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

§ 3. Właścicielem obiektu jest Gmina Miasto Brzeziny. 

§ 4. 1. Administratorem obiektu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach. 

2. Przedstawicielem administratora na terenie obiektu jest animator sportu zwany dalej animatorem. 

§ 5. Korzystanie z obiektu  jest bezpłatne. 

§ 6. 1. Z obiektu można korzystać w okresie od 1 marca do 30 listopada danego roku według następujących 
zasad : 

1) zajęcia szkolne dla uczniów szkół podległych Gminie Miasto Brzeziny prowadzone pod nadzorem nauczyciela: 
poniedziałek - piątek - 8.00-16.00; 

2) boiska dostępne dla wszystkich chętnych: 

poniedziałek - piątek - 16.00-21.30, 

sobota  - 9.00-21.30, 

niedziela - 9.00-21.30. 

2. Okres użytkowania obiektu może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne. 

§ 7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w trakcie przeprowadzania remontów lub 
konserwacji obiektu, administrator lub animator może zawiesić korzystanie z obiektu. 

§ 8. W porze wieczorowej, gdy korzystanie z obiektu wymaga oświetlenia: 

1) boisko do piłki nożnej udostępnia się, jeżeli liczba korzystających z niego wynosi minimum 12 osób; 

2) boisko wielofunkcyjne udostępnia się, jeżeli liczba korzystających z niego wynosi minimum 10 osób. 

§ 9. 1. Wejście na teren obiektu odbywa się na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez animatora. 

2. W imieniu grup zorganizowanych liczących co najmniej 6 osób, wpisu do rejestru dokonuje osoba 
wyznaczona przez grupę. Osoba ta zobowiązana jest do okazania dokumentu tożsamości. 

3. Grupy zorganizowane dokonują rezerwacji u animatora (osobiście lub telefonicznie), co najmniej 1 dzień 
przed planowanym korzystaniem z obiektu. 

§ 10. Zajęcia sportowe odbywające się po godzinach nauki szkolnej koordynuje animator. 

§ 11. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 

§ 12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego: 

1) na boisku piłkarskim - obuwia z małymi korkami z tworzywa sztucznego lub obuwia typu halowego; 

2) na boisku wielofunkcyjnym - obuwia typu halowego. 

§ 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, zabrania się: 

1) korzystania z obiektu bez zgody animatora; 
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2) używania na terenie boisk butów piłkarskich na wysokich lub metalowych korkach oraz  kolców; 

3) wprowadzania oraz użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boisk, np.: rower, motorower, 
deskorolka, rolki itp.; 

4) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska; 

5) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe; 

6) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz żucia gumy; 

7) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych oraz metalowych; 

8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych; 

9) wprowadzania zwierząt; 

10) przebywania i korzystania z obiektu pod nieobecność animatora. 

§ 14. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z obiektu odpowiedzialność materialną ponoszą osoby 
korzystające i opiekunowie grup zorganizowanych. W przypadku osób niepełnoletnich za zniszczenia odpowiadają 
rodzice lub opiekunowie prawni. 

§ 15. Animator, w zależności od sytuacji może: 

1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju; 

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie; 

3) nakazać opuszczenie terenu boiska; 

4) zakazać dalszych wstępów na obiekt informując o tym fakcie administratora; 

5) wezwać policję. 

§ 16. 1. Klucz do szatni na czas treningu otrzymuje pełnoletnia osoba odpowiedzialna za drużynę zwana dalej 
opiekunem grupy. 

2. Opiekun grupy pobierając klucz potwierdza jego odbiór w rejestrze. Osoba ta nie może przekazać pobranego 
klucza innej osobie i odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni. 

§ 17. Opiekun grupy odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych po 
zakończonych zajęciach. 

§ 18. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można zgłaszać do administratora. 

§ 19. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian godzin i harmonogramu udostępniania 
obiektu. 

§ 20. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, 
przepisów p.poż. i bhp. 

§ 21. Wszelkie skaleczenia, urazy, itp. należy niezwłocznie zgłaszać opiekunowi grupy i animatorowi. 

§ 22. W przypadku konieczności wezwania służb porządkowych lub ratowniczych należy korzystać 
z następujących numerów telefonów: 

1) Pogotowie Ratunkowe – 999; 

2) Straż Pożarna – 998; 

3) Policja – 997; 

4) tel. alarmowy - 112. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/143/2013 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 26 marca 2013 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 
2012” W BRZEZINACH PRZY UL. SIENKIEWICZA 17  

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” 
zwany dalej obiektem. 

§ 2. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu. 

§ 3. Właścicielem obiektu jest Gmina Miasto Brzeziny. 

§ 4. 1. Administratorem obiektu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach. 

2. Przedstawicielem administratora na terenie obiektu jest animator sportu zwany dalej animatorem. 

§ 5. Korzystanie z obiektu  jest bezpłatne. 

§ 6. 1. Z obiektu można korzystać w okresie od 1 marca do 30 listopada danego roku według następujących 
zasad : 

1) zajęcia szkolne dla uczniów szkół podległych Gminie Miasto Brzeziny prowadzone pod nadzorem nauczyciela: 
poniedziałek - piątek - 8.00-16.00; 

2) boiska dostępne dla wszystkich chętnych: 

poniedziałek - piątek - 16.00-21.30, 

sobota  - 9.00-21.30, 

niedziela - 9.00-21.30. 

2. Okres użytkowania obiektu może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne. 

§ 7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w trakcie przeprowadzania remontów lub 
konserwacji obiektu, administrator lub animator może zawiesić korzystanie z obiektu. 

§ 8. W porze wieczorowej, gdy korzystanie z obiektu wymaga oświetlenia: 

1) boisko do piłki nożnej udostępnia się, jeżeli liczba korzystających z niego wynosi minimum 12 osób; 

2) boisko wielofunkcyjne udostępnia się, jeżeli liczba korzystających z niego wynosi minimum 10 osób. 

§ 9. 1. Wejście na teren obiektu odbywa się na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez animatora. 

2. W imieniu grup zorganizowanych liczących co najmniej 6 osób, wpisu do rejestru dokonuje osoba 
wyznaczona przez grupę. Osoba ta zobowiązana jest do okazania dokumentu tożsamości. 

3. Grupy zorganizowane dokonują rezerwacji u animatora (osobiście lub telefonicznie), co najmniej 1 dzień 
przed planowanym korzystaniem z obiektu. 

§ 10. Zajęcia sportowe odbywające się po godzinach nauki szkolnej koordynuje animator. 

§ 11. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 

§ 12. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego: 

1) na boisku piłkarskim - obuwia z małymi korkami z tworzywa sztucznego lub obuwia typu halowego; 

2) na boisku wielofunkcyjnym - obuwia typu halowego. 

§ 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, zabrania się: 

1) korzystania z obiektu bez zgody animatora; 
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2) używania na terenie boisk butów piłkarskich na wysokich lub metalowych korkach oraz  kolców; 

3) wprowadzania oraz użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boisk, np.: rower, motorower, 
deskorolka, rolki itp.; 

4) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska; 

5) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe; 

6) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz żucia gumy; 

7) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych oraz metalowych; 

8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych; 

9) wprowadzania zwierząt; 

10) przebywania i korzystania z obiektu pod nieobecność animatora. 

§ 14. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z obiektu odpowiedzialność materialną ponoszą osoby 
korzystające i opiekunowie grup zorganizowanych. W przypadku osób niepełnoletnich za zniszczenia odpowiadają 
rodzice lub opiekunowie prawni. 

§ 15. Animator, w zależności od sytuacji może: 

1) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju; 

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie; 

3) nakazać opuszczenie terenu boiska; 

4) zakazać dalszych wstępów na obiekt informując o tym fakcie administratora; 

5) wezwać policję. 

§ 16. 1. Klucz do szatni na czas treningu otrzymuje pełnoletnia osoba odpowiedzialna za drużynę zwana dalej 
opiekunem grupy. 

2. Opiekun grupy pobierając klucz potwierdza jego odbiór w rejestrze. Osoba ta nie może przekazać pobranego 
klucza innej osobie i odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni. 

§ 17. Opiekun grupy odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych po 
zakończonych zajęciach. 

§ 18. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można zgłaszać do administratora. 

§ 19. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian godzin i harmonogramu udostępniania 
obiektu. 

§ 20. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, 
przepisów p.poż. i bhp. 

§ 21. Wszelkie skaleczenia, urazy, itp. należy niezwłocznie zgłaszać opiekunowi grupy i animatorowi. 

§ 22. W przypadku konieczności wezwania służb porządkowych lub ratowniczych należy korzystać 
z następujących numerów telefonów: 

1) Pogotowie Ratunkowe – 999; 

2) Straż Pożarna – 998; 

3) Policja – 997; 

4) tel. alarmowy - 112. 
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