
                                                                                                       

Uchwała Nr XXXIII/223/2013 
Rady Gminy Lipno z dnia 21 marca 2013 roku 

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych                        

„Moje Boisko – Orlik 2012” w Lipnie 

 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                   

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)  

 

 

Rada Gminy Lipno 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko –               

Orlik 2012” w Lipnie, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

 

§ 3 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego                   

oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej usytuowanej na terenie kompleksu. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący  

                                                                                              Rady Gminy Lipno 

 

                                                                                              (-) Czesław Fedyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Załącznik nr 1 

                                                         do  uchwały Nr XXXIII/223/2013 

                                                                            Rady Gminy Lipno z dnia 21 marca 2013 roku 

 

 

Regulamin 

korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Lipnie 

 
 

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – 

Orlik 2012” w Lipnie, zwanego dalej kompleksem sportowym. 

2. Administratorem kompleksu sportowego jest Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie. 

3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz 

zaplecze sanitarno – szatniowe.  

4. Korzystający z kompleksu sportowego są zobowiązani do przestrzegania niniejszego 

regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu. 

5. Korzystanie z boisk oraz zaplecza sanitarno – szatniowego jest bezpłatne. 

6. Kompleks sportowy jest czynny w terminach określonych w harmonogramie 

planowanych godzin funkcjonowania obiektu, uzależnionym od pory roku i warunków 

atmosferycznych. 

7. W sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu            

z kompleksu sportowego decyduje instruktor sportu. 

8. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z kompleksu sportowego u instruktora 

sportu. 

9. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na kompleksie sportowym należy 

użytkować zgodnie z przeznaczeniem. 

10. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia 

sportowego. 

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z kompleksu 

sportowego zgodnie z ich przeznaczeniem, zabrania się: 

1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, 

np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp., 

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk, 

4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

5) zaśmiecania, 

6) wnoszenia materiałów pirotechnicznych, urządzeń laserowych, źródeł ognia                  

i materiałów łatwopalnych, opakowań szklanych oraz innych przedmiotów 

niebezpiecznych, 

7) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 

8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

9) wprowadzania zwierząt, 

10) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu, 

11) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia, 

12) przebywania osób w stanie po użyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości, a także 

pod działaniem innych środków odurzających. 

12. Osobą rozstrzygającą wszelkie spory wynikłe z niezgodnego z postanowieniami pkt 11 

korzystania z kompleksu sportowego jest instruktor sportu, który 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 kompleksu.  



13. Osoby korzystające z boisk mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu                        

z  instruktorem sportu. 

14. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z kompleksu sportowego 

odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające lub ich prawni opiekunowie.  

15. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem. 

16. Uwagi dotyczące funkcjonowania kompleksu sportowego można zgłaszać do 

Administratora. 

17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania 

z kompleksu sportowego. 

18. W razie wypadku lub zakłócenia porządku, pracownicy kompleksu sportowego, osoby 

korzystające lub ich prawni opiekunowie, zobowiązani są do powiadomienia 

odpowiednich służb.  

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący  

                                                                                              Rady Gminy Lipno 

 

                                                                                              (-) Czesław Fedyk 

 

   
 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

do uchwały Nr XXXIII/223/2013 

Rady Gminy Lipno z dnia 21 marca 2013 roku  

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych                        

„Moje Boisko – Orlik 2012” w Lipnie 

 

 

 Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”          

w Lipnie zwany dalej Regulaminem, zawiera zasady i tryb korzystania z obiektu. Uchwalenie 

Regulaminu, nałoży na osoby korzystające z kompleksu obowiązek stosowania określonych 

norm i zachowań oraz umożliwi służbom porządkowym na stosowne reagowanie w sytuacji 

naruszenia porządku publicznego. 

 Umieszczenie na terenie kompleksu tablicy informacyjnej, zawierającej tekst 

Regulaminu jest konieczne w odniesieniu do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych              

z tytułu nieszczęśliwych wypadków, kierowanych do Urzędu Gminy Lipno.   

     
                                                   

                                                         

                                                                                                

                                                                                                Przewodniczący  

                                                                                              Rady Gminy Lipno 

 

                                                                                              (-) Czesław Fedyk 

 

   

 


