
ZARZĄDZENIE NR VIII/134/2019
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego w Orzeszu przy ul. 
Bukowina 6

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2019r. poz. 506 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się niniejszym zarządzeniem "Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego 
w Orzeszu przy ul. Bukowina 6" stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Regulamin powyższy powinien być wywieszony na terenie boiska. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej         
i Mieszkaniowej.

§ 4. Uchyla się Zarządzenie Nr VII/51/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 28 marca 2018 r. 
w sprawie rzeczonego regulaminu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Miasta 
Orzesze

inż. Mirosław Blaski
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Załącznik do zarządzenia Nr VIII/134/2019

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 10 czerwca 2019 r.

Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Orzeszu przy ul. Bukowina 6

I.   CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Boisko – boisko trawiaste zlokalizowane na kompleksie sportowym w Orzeszu,
przy ul. Bukowina 6.

2. Boisko jest administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu 
przy ul. Wieniawskiego 4.

3. Boisko jest czynne:

a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 – do zmroku;

b) w soboty i niedziele od 9:00 – do zmroku;

c) dla imprez organizowanych przez Urząd Miejski Orzesze oraz jednostek organizacyjnych 
Miasta Orzesze po uzgodnieniu terminu z Referatem ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, 
Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.

4. Przed wejściem na boisko należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem.

5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie boiska winny obowiązkowo podporządkować się 
przepisom regulaminu oraz zaleceniom administratora boiska.

6. Na terenie boiska jak i w jego sąsiedztwie obowiązuje zakaz:

- palenia papierosów,

- spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających,

- wprowadzania zwierząt,

- poruszania się na rowerze, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie,

- korzystania z boiska w godzinach nocnych,

- zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników zajęć.

7. Zabrania się wnoszenia na teren boiska piłkarskiego materiałów i przedmiotów 
niebezpiecznych, takich jak: butelki, puszki, kubki itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub 
twardego materiału.

8. Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe. 
Dopuszcza się grę w obuwiu z korkami piłkarskimi.

9. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.

II.   ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA

1. Z boiska mogą bezpłatnie korzystać grupy zorganizowane prowadzące zajęcia i rozgrywki 
z piłki nożnej zgodnie z harmonogramem ustalonym z animatorem sportu ("Moje boisko-Orlik 2012"), 
po zapoznaniu się i podpisaniu regulaminu oraz harmonogramu.

2. Zajęcia grupowe z udziałem dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką 
uprawnionego trenera, który odpowiada za ich bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, 
porządek i dyscyplinę ćwiczących.

3. Prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego 
będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek, zgłosić ten fakt administratorowi bądź 
animatorowi.
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4. Klucze do bramy wejściowej na boisko należy każdorazowo przed wejściem pobrać i zdać 
u animatora.

IV.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbałości o boisko i wszystkie znajdujące się na terenie 
obiektu urządzenia.

2. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody ponosi użytkownik.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje powstałe w trakcie 
trwania zajęć.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za garderobę jak i przedmioty pozostawione bez 
opieki na terenie boiska.

6. Za niewłaściwe zachowanie oraz rażące naruszanie regulaminu, korzystający może zostać 
natychmiast usunięty z obiektu.

7. Wszelkie uwagi dotyczące technicznego funkcjonowania boiska proszę kierować pod adresem: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu przy ul. Wieniawskiego 4.

8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10 czerwca 2019r.
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