UCHWAŁA NR IV/39/2019
RADY MIASTA RADZIEJÓW
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zmiany zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie
Gminy Miasto Radziejów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVIII/163/2017 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zasad
korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Radziejów (Dz.
Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 1690) wprowadza się następujące zmiany:
1) Regulamin korzystania z obiektu „ORLIK” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały;
2) Regulamin
korzystania
z siłowni
na
terenie
Miejskiego
Ośrodka
Sportu
w Radziejowie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

i Rekreacji

3) Regulamin
korzystania
z boisk
na
terenie
Miejskiego
Ośrodka
Sportu
w Radziejowie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

i Rekreacji

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Radziejów
Edyta Kubicka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/39/2019
Rady Miasta Radziejów
z dnia 31 maja 2019 r.
Regulamin korzystania z obiektu „Orlik” na terenie Gminy Miasto Radziejów
§ 1. Boiska są czynne w następujących terminach:
1) planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radziejowie od poniedziałku do piątku (w
dni robocze) w godz. 8.00 – 14.00;
2) boiska z wyjątkiem świąt i niedziel dostępne są dla wszystkich w terminie :
- poniedziałek - piątek godz. 14.00 – 22.00,
- sobota godz. 13.00 – 21.00.
§ 2. Zajęcia

sportowe

koordynuje

pełniący

dyżur

instruktor

sportu.

§ 3. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego
(na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego).
§ 4. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
§ 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk 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;
3) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
4) przeszkadzania w zajęciach lub grze;
5) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.
§ 6. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/39/2019
Rady Miasta Radziejów
z dnia 31 maja 2019 r.
Regulamin korzystania z siłowni na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie
§ 1. Siłownia czynna jest od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 1500 - 2100.
§ 2. Użytkownikami siłowni mogą być osoby indywidualne grupy zorganizowane, kluby, stowarzyszenia
po uprzednim ustaleniu terminów z gospodarzem obiektu.
§ 3. Z siłowni mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
§ 4. Użytkownicy siłowni zobligowani są posiadać:
1) strój sportowy,
2) zmienne obuwie sportowe,
3) duży ręcznik, przeznaczony wyłącznie do treningu, który ze względów higienicznych przed rozpoczęciem
ćwiczeń należy rozkładać na urządzeniach.
§ 5. Po zakończeniu ćwiczenia użytkownik zobowiązany jest odłożyć urządzenia/sprzęt na miejsce jego
usytuowania.
§ 6. Na terenie siłowni zabrania się:
1) biegania,
2) używania urządzeń oraz sprzętu treningowego w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
3) wnoszenia przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie.
§ 7. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do:
1) kulturalnego zachowania się w trakcie przebywania w siłowni;
2) dbania o porządek i mienie siłowni.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/39/2019
Rady Miasta Radziejów
z dnia 31 maja 2019 r.
Regulamin korzystania z boisk na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Radziejowie
§ 1. Kompleks sportowy obejmuje dwa boiska do piłki nożnej oraz zaplecze sanitarno – szatniowe.
§ 2. Z kompleksu boisk korzystać mogą: kluby sportowe, stowarzyszenia, grupy zorganizowane oraz osoby
indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem.
§ 3. Boiska czynne są w następujących terminach :
a) dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć lekcyjnych po uprzednim ustaleniu terminu z gospodarzem obiektu: od
poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 10.00 – 15.00,
b) dla klubów sportowych, stowarzyszeń, grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych po uprzednim
ustaleniu terminu z gospodarzem obiektu: od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach
15.00 – 21.00 ,
c) w soboty i niedziele obiekt udostępniany jest na organizowanie imprez po uprzednim uzgodnieniu
z gospodarzem obiektu.
§ 4.

Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

§ 5. Podstawowe obowiązki użytkownika:
1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, przepisów p.poż. i bhp,
2) stosowanie się do poleceń animatora (opiekuna - trenera prowadzącego zajęcia),
3) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
4) przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
§ 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem
zabrania się:
1) wprowadzania (wnoszenia) i użytkowania sprzętu nie związanego z przeznaczeniem boisk (np. roweru,
motoroweru, deskorolki, rolek),
2) korzystania z boisk dzieciom do lat 7 bez opieki,
3) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku (z wyjątkiem zorganizowanych grup
sportowych),
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
5) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
6) korzystania z obiektu bez zgody gospodarza,
7) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
§ 7. Osoby korzystające z boisk sportowych zobowiązane są do:
1) kulturalnego zachowania się w trakcie przebywania na boiskach;
2) dbania o porządek i mienie boisk.
§ 8. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje gospodarz obiektu.
§ 9. W przypadku organizowania imprez sportowych, zawodów, obiekt może zostać częściowo lub w całości
wyłączony z możliwości użytkowania przez inne osoby.
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