UCHWAŁA NR XXXVII/355/2018
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego
w Olmontach
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z boiska sportowego w Olmontach w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

1) Zm.

poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/355/2018
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO W OLMONTACH
§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska sportowego w Olmontach.
§ 2. Administratorem boiska sportowego w
Kościelny.

Olmontach jest Urząd Gminy Juchnowiec

§ 3. Boisko przeznaczone jest do gier zespołowych oraz zajęć i zabaw rekreacyjno-sportowych.
§ 4. Osoby przebywające i korzystające z boiska i urządzeń sportowych zobowiązane są do
zapoznania się i przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
§ 5. Z boiska można korzystać codziennie od godz. 8.00 do zmierzchu.
§ 6. Z boiska mogą korzystać mieszkańcy zameldowani na terenie gminy Juchnowiec
Kościelny.
§ 7. Każda osoba korzystająca z boiska i urządzeń sportowych zobowiązana jest do zachowania
porządku i estetyki na terenie całego obiektu.
§ 8. Z boiska należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem i zachowaniem ogólnych zasad
bezpieczeństwa. W tym celu zabrania się:
1) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boiska, np.: rower,
motorower, deskorolka, rolki, quady itp;
2) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach i kolców;
3) niszczenie urządzeń sportowych i płyty boiska;
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
5) zaśmiecania terenu boiska, palenia ognisk, palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu,
zażywania wszelkiego rodzaju środków odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych;
6) wprowadzania zwierząt;
7) przebywania i korzystania z boiska poza godzinami jego otwarcia oraz po zmroku;
8) przeszkadzania w zajęciach lub w grze,
9) przebywania na terenie obiektu podczas wykonywania prac konserwatorskich lub innych prac
wynikających z decyzji administratora.
§ 8. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie boiska pod opieką osób dorosłych.
§ 9. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych boisko jest zamknięte.
§ 10. Za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem z boiska i urządzeń
sportowych odpowiada sprawca szkody.
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