
 

 

Zarządzenie Nr OK.0050.14.2013 

Wójta Gminy Siennica 

 z dnia 27 marca 2013 r. 

 

w sprawie: regulaminu porządkowego korzystania z Zespołu boisk sportowych Orlik 

2012. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  (Dz. U. z  2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z poźn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadzam do stosowania regulamin porządkowy korzystania z Zespołu boisk 

sportowych Orlik 2012, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Trenerowi Środowiskowemu. 

 

§ 3 

 

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



załącznik do Zarządzenia Nr OK.0050. .2013 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia 25 marca 2013 r. 

 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH  

 

§ 1 

1. Zespół boisk sportowych ORLIK 2012 służy do celów wypoczynkowych, 

rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego. Jest to obiekt 

użyteczności publicznej przeznaczony dla społeczności lokalnej. 

2. Zespół boisk sportowych ORLIK 2012” składa się z: 

* boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach 30 m           

x 62 m ( pole do gry 26 m x 56 m), wyposażone w piłkochwyty, 

* boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1 m             

x 32,1 m , wyposażone w kosze do koszykówki, 

* budynku sanitarno – szatniowego. 

 

§ 2 

1. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku. 

Ramowe godziny otwarcia obiektu: 8.00 – 21.00.  

2. Trener Środowiskowy w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły ustala harmonogram 

planowanych  zajęć sportowych. 

 

§  3 

1. Boiska dostępne są: 

1) podczas planowanych zajęć szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół w okresie roku 

szkolnego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30, 

2) dla wszystkich chętnych: dzieci (dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu 

sportowego wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej), młodzieży (pod opieką 

opiekuna grupy) i dorosłych,   

3) dla klubów sportowych z terenu Gminy Siennica (pod opieką trenera) od 

poniedziałku do piątku w godz. 16. 00 -21.00. 

 

 



§ 4 

1. Korzystanie z boisk jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Trenerem 

Środowiskowym, zgodnie z określonym na dany miesiąc harmonogramem 

prowadzonych zajęć sportowych. 

2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych Trener Środowiskowy może 

zawiesić korzystanie z obiektu. 

3. Zajęcia sportowe określone w § 3 ust. 1 pkt 1 koordynują i są odpowiedzialni 

nauczyciele wychowania fizycznego (opiekunowie) Zespołu Szkół. 

4. Zajęcia sportowe określone w §  3 ust. 1 pkt 2 i 3 koordynuje i jest odpowiedzialny 

pełniący dyżur Trener Środowiskowy. 

§ 5 

1. Osoby koordynujące prowadzenie zajęć  sportowych, określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 

dokonują  wpisu do rejestru użytkowników, dziennika zajęć  prowadzonego przez 

Trenera Środowiskowego. 

2. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u Trenera 

Środowiskowego, zgodnie z § 2 ust. 2. 

§ 6 

1. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

2. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. 

3. Zespół boisk sportowych ORLIK 2012 jest objęty monitoringiem. 

 

§ 7 

1. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego 

i obuwia  sportowego. 

 2. Dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu 

halowego, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 2. 

§ 8 

1. Sprzęt sportowy wydaje Trener Środowiskowy. 

2. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać. 

3. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan 

udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego. 

4. Korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia 

urządzeń lub sprzętu Trenerowi Środowiskowemu. 



 

§ 9 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk, zgodnie z 

ich przeznaczeniem zabrania się: 

1) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu, 

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

3) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż, zgodnego 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, 

7) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

8) zakłócania podczas prowadzenia zajęć sportowych lub gier, 

9) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 

10) przebywania na terenie osobom poniżej 12 roku życia po zmroku (bez opiekuna), 

11) wprowadzania zwierząt. 

2. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje Trener Środowiskowy, 

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 boisk i szkoły, 

4) wezwać firmę ochroniarską oraz Policję. 

 

§ 10 

1. Trener Środowiskowy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie 

planowanych zajęć sportowych, określonych w §  3 ust. 1 pkt . 

2. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener,) jest zobowiązany powiadomić Trenera 

Środowiskowego o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego. 

3. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają 

materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

4. Trener Środowiskowy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i 

inne rzeczy stanowiące własność użytkowników. 

 



§  11 

1. Kluby Sportowe z terenu Gminy Siennica mogą nieodpłatnie korzystać z boiska 

wielofunkcyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012” do celów treningowych po ustaleniu 

harmonogramu zajęć sportowych przez Trenera Środowiskowego.  

2. Każdy klub sportowy może korzystać z boiska na zasadach proporcjonalności.  

3. Harmonogram rezerwacji należy ustalić z Trenerem Środowiskowym, 

nadzorującym obiekt, na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. 

4. W przypadku korzystania przez klub sportowy tylko z jednego boiska (np. 

piłkarskiego) pozostałe boisko (np. wielofunkcyjne) jest dostępne dla mieszkańców. 

 

§  12 

1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, przepisów 

ppoż. i bhp, a w szczególności do stosowania się do uwag Trenera Środowiskowego. 

2. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze 

postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze 

postępowania karnego. 

 

 

 

 


