
 

REGULAMIN KORZYSTANIA 

Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH 

 MOJE BOISKO – ORLIK 2012 

              
1. Teren rekreacyjny służy rekreacji i wypoczynkowi. 

2. Na terenie rekreacyjnym obowiązuje zakaz: 

1) zaśmiecania terenu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

2) dewastowania urządzeń sportowych i płyt boisk, 

3) wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe, 

4) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 

5) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach, z małymi 

korkami z tworzywa sztucznego, z kolcami oraz butów damskich na wysokim 

obcasie,   

6) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych 

substancji chemicznych, 

7) wprowadzania zwierząt,  

8) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem 

boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp. za wyjątkiem pojazdów 

użytkowanych przez osoby niepełnosprawne, 

9) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, w tym także piwa oraz  

innych środków odurzających, przebywania osób nietrzeźwych,  

10) spożywania jedzenia, napojów chłodzących oraz żucia gumy na płytach boisk,  

11) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam poza miejscami 

wyznaczonymi przez Urząd Gminy.  

3. Dodatkowo na terenie rekreacyjnym należy przestrzegać następujących reguł: 

1) rowery należy pozostawiać w stojakach na rowery, 

2) po godzinie 22:00 obowiązuje cisza nocna,  

3) wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać zarządcy terenu: Urzędowi Gminy 

Jemielnica tel. (77) 46-23-500 , dyrektorom szkół oraz każdej napotkanej 

osobie dorosłej. 

4. Każda osoba znajdująca się na terenie rekreacyjnym zobowiązana jest stosować  się do 

 niniejszego regulaminu. 

5. Osoby nie stosujące się do powyższych zakazów będą podlegały  odpowiedzialności z 

 art. 51, 54, 77, 98, 144, 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.  Kodeks wykroczeń  ( Dz.U. 

 Nr 12 , poz. 114 – z późniejszymi zmianami ) oraz art. 431 ustawy z dnia 26 

 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi    

 ( Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami ). 

6. Zarządca terenu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku 

 niewłaściwego korzystania z urządzeń zabawowych i z użytkowania obiektu 

 niezgodnie z przeznaczeniem.  

 

Teren rekreacyjny ma służyć wypoczynkowi nas wszystkich oraz naszych najmłodszych. 

Starajmy się, aby wypoczynek i zabawa nie była zakłócana wypadkami, 

spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami. Zadbajmy o to aby teren ten służył 

wyłącznie jako miejsce wypoczynku i zabawy.  
 

 

 

 


