UCHWAŁA NR XXXVII/467/2018
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego w Ustroniu przy ul. Sportowej 5
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 2 pkt 4 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 994)
Rada Miasta Ustroń uchwala:
§ 1.
Przyjąć regulamin korzystania z kompleksu sportowego w Ustroniu przy ul. Sportowej 5, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.
§ 3.
Traci moc uchwała nr XV/170/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu
korzystania z boiska sportowego przy ul. Sportowej 5.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Artur Kluz
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/467/2018
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 maja 2018 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO W USTRONIU
PRZY UL. SPORTOWEJ 5
INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie kompleksu sportowego w którego
skład wchodzą dwa boiska z nawierzchnią sztuczną, jedno boisko
z nawierzchnią naturalną oraz budynek zaplecza szatniowo - socjalnego przy
ul. Sportowej 5 w Ustroniu zwany dalej „obiektem”.
2. Obiekt o którym mowa w pkt.1 jest własnością Miasta Ustroń, Rynek 1, 43-450
Ustroń.
3. Obiekt przeznaczone jest do celów:
a) treningowych i sportowo-rekreacyjnych,
b) przeprowadzania imprez o innym charakterze, w zakresie ustalonym przez
właściciela obiektu.
4. Z obiektu można korzystać po wcześniejszym ustaleniu z gospodarzem:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00;
b) w weekendy w godzinach od 9:00 do 20:00;
c) w święta wg ustaleń z właścicielem obiektu.
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
5. Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyt boisk czuwa
gospodarz obiektu na zlecenie właściciela, który prowadzi harmonogram
korzystania z kompleksu sportowego, otwiera i zamyka obiekt oraz jest
upoważniony do wydawania poleceń użytkownikom obiektu.
6. Obiekt jest ogólnodostępny. Pierwszeństwo do korzystania z obiektu mają
osoby, które dokonały wcześniejszej rezerwacji.
7. Wejście na obiekt jest możliwe po uprzedniej rezerwacji telefonicznej pod
nr 696 499 886 (gospodarz obiektu) lub 33 85 79 348 (Wydział Promocji,
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń) oraz na bieżąco na dany dzień
po uzgodnieniu z gospodarzem obiektu.
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8. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na obiekcie
w celu przeprowadzenia:
a) miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych,
b) miejskich imprez kulturalnych
c) rozgrywek międzyszkolnych,
d) prac konserwacyjnych.
9. Zajęcia grupowe z udziałem dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod
opieką

uprawnionego

nauczyciela,

trenera

–

instruktora

zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami.
10. Osoby prowadzące zajęcia, odpowiedzialne są za bezpieczeństwo ćwiczących
oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
11. Za bezpieczeństwo użytkowników imprez organizowanych na obiekcie
odpowiada organizator imprezy.
12. Zasady odpłatnego korzystania z obiektu określa Burmistrz Miasta Ustroń.
13. Zajęcia

poszczególnych

grup

użytkowników

odbywają

się

zgodnie

z harmonogramem. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania
rezerwacji, o czym użytkownik zostanie poinformowany.
14. Użytkownicy obiektu zobowiązani są do dbałości o boiska, budynek zaplecza
szatniowo - socjalnego oraz znajdujące się na terenie obiektu urządzenia.
Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
15. Użytkownicy boisk z nawierzchnią sztuczną mogą korzystać wyłącznie z obuwia
sportowego

przeznaczonego

do gry

na

syntetycznych

nawierzchniach

piłkarskich. W przypadku obuwia wyposażonego w korki wyłącznie z tworzywa
sztucznego. Podczas zajęć sportowych nie dopuszcza się do gry w obuwiu
wyposażonym w korki metalowe.
16. Każdy użytkownik obiektu powinien zachowywać się tak aby nie szkodził i nie
zagrażał innym, w przeciwnym wypadku ponosi odpowiedzialność za swoje
zachowanie.
17. Za cenne przedmioty pozostawione w szatni właściciel obiektu nie ponosi
odpowiedzialności.
18. Na obiekcie zabrania się:
a) śmiecenia,
b) palenia papierosów,
c) zażywania środków odurzających,
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d) niszczenia wyposażenia szatni.
e) wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub
farbujących, opakowań szklanych, łatwo tłukących się;
f) poruszania się na skuterach, motorowerach, rolkach, deskorolkach, wrotkach
itp.;
g) wieszania się na bramkach oraz wchodzenia na ogrodzenia;
h) wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem zorganizowanej formy zajęć ze
zwierzętami ustalonej z właścicielem);
i) zakłócania przebiegu zajęć korzystającym z obiektu;
j) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia i kalectwo;
k) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
19. Młodzież do lat 15 na obiekcie może przebywać jedynie pod opieką osoby
dorosłej.
20. Zorganizowane grupy młodzieżowe mogą korzystać z obiektu tylko pod opieką
nauczyciela, instruktora, trenera bądź osoby dorosłej, która będzie ponosić
odpowiedzialność za grupę.
21. Każdorazowo po zakończeniu zajęć użytkownik jest zobowiązany do
uprzątnięcia obiektu.
22. Po zakończeniu użytkowania, gospodarz boiska dokonuje oględzin obiektu i w
przypadku wykrycia zniszczeń przygotowuje raport będący podstawą roszczeń
finansowych wobec użytkownika.
ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI
23. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną
odpowiedzialność.
24. Przed ćwiczeniem na siłowni należy sprawdzić stan urządzenia - wszelkie
usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać gospodarzowi
obiektu.
25. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem
nie stosowania się do regulaminu.
26. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winny ćwiczącego
odpowiada ćwiczący.
27. Po zakończeniu ćwiczeń na siłowni należy uporządkować sprzęt i stanowisko
w sposób zalecony przez instruktora.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
28. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie obowiązujących
przepisów bhp i p.poż.
29. Na terenie obiektu nie prowadzi się depozytu dla użytkowników.
30. Prowadzenie na terenie obiektu sportowego działalności usługowej, handlowej
i gastronomicznej uwarunkowane jest uzyskaniem zgody właściciela.
31. Wszelkie usterki i zdarzenia niebezpieczne należy zgłaszać natychmiast po
ich stwierdzeniu gospodarzowi obiektu.
32. Przystąpienie do zajęć na obiekcie jest jednoznaczne z akceptacją zapisów
regulaminu.
33. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać
usunięte z terenu obiektu.
34. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu należy zgłaszać do Wydziału
Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Ustroń od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00-15:00 pod nr. Tel. 33 857 93 49.
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