
UCHWAŁA Nr  XXVI/ 157 /2017 
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 16 lutego 2017 roku 
 
 

 
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania  z boisk sportowych „MOJE 

BOISKO-ORLIK 2012” w Pogorzeli 
 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), Rada 
Miejska uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z boisk sportowych „MOJE 
BOISKO-ORLIK 2012” w Pogorzeli. 
2. Regulamin korzystania z boisk sportowych „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” 
w Pogorzeli  stanowi załącznik do uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia             
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotował: 
Włodzimierz  Kulski 

 
 

 
 
 
 



 
Uzasadnienie do 

  UCHWAŁY  NR  XXVI/ 157 /2017 
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 16 lutego 2017 roku 
 
 
Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym – gminy mogą 

wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania  

z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

W związku z faktem, iż boisko sportowe „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”  

w Pogorzeli, stanowi  gminny obiekt użyteczności publicznej, z którego 

korzysta szerokie grono użytkowników, należy określić szczegółowe zasady 

korzystania z ww. obiektu. 

Stosowanie zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały, pozwoli na sprawne i bezpieczne korzystania z ww. obiektu. 

Niniejsza uchwała jako akt prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji pożytku publicznego została poddana 

konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podlega publikacji  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                       Załącznik do Uchwały Nr  XXVI/157/2017    
                                                                                       Rady Miejskiej w Pogorzeli  
                                                                                       z dnia 16  lutego  2017 roku 

 
 

REGULAMIN 
KORZYSTANIA  Z  KOMPLEKSU  BOISK  SPORTOWYCH 

 „MOJE  BOISKO  –  ORLIK  2012”  
W  POGORZELI 

                                                                                     
  
 
 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Administratorem kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”, zwanych dalej 

ORLIKIEM, jest Urząd Miejski w Pogorzeli, w imieniu, którego nadzór nad 
działalnością ORLIKA sprawują animatorzy. 

2. Regulamin określa: 
a) zasady korzystania z boisk ORLIKA, szatni oraz zaplecza sanitarnego, 
b) podstawowe obowiązki użytkowników ORLIKA, 
c) zakazy obowiązujące użytkowników ORLIKA, 
d) sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu.  

3. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z ORLIKA, zwanych dalej 
użytkownikami, czuwają zatrudnieni animatorzy sportu, zwani dalej 
instruktorami, którzy upoważnieni są do wydawania użytkownikom 
odpowiednich poleceń. 

4. ORLIK jest obiektem ogólnodostępnym, z zastrzeżeniem pkt. 6, a korzystanie 
z niego jest bezpłatne. 

5. Boiska dostępne są do użytku codziennie w godzinach pracy animatorów. 
6. W dni nauki szkolnej w godz. od 8:00 do 16:00 pierwszeństwo w korzystaniu  

z obiektu przysługuje placówkom oświatowym prowadzonym przez Gminę 
Pogorzela realizującym zajęcia programowe z zakresu wychowania fizycznego. 

7. Animatorzy ORLIKA sporządzają na każdy miesiąc harmonogram korzystania  
z boisk uwzględniając w nim dni nauki szkolnej, harmonogram zajęć 
instruktorów oraz rezerwacje grup zorganizowanych. 

  8. Obsługa ORLIKA zobowiązana jest do miłego i wyrozumiałego traktowania 
wszystkich użytkowników obiektu, udzielania fachowych porad i wszelkiej 
pomocy w razie potrzeby. 

 
 
 



 
 
 
II. ZASADY KORZYSTANIA Z ORLIKA 
 
1. Wejście na obiekty ORLIKA jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości 

niniejszego regulaminu. 
2. Osoby będące pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających nie mają 

prawa wejścia. 
3. Wszystkie zajęcia sportowe odbywające się na ORLIKU koordynują 

instruktorzy. 
4. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju  

oraz zmiennego obuwia sportowego o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie;  
    nie dopuszcza się używania korków i kolców. 
5. Z ORLIKA korzystać mogą wszyscy chętni z następującymi zastrzeżeniami: 

a) osoby indywidualne mogą korzystać z boisk w każdym czasie, jeżeli na 
boiskach nie odbywają się, zgodne z harmonogramem rezerwacji zajęcia 
sportowe, 

b) dzieci do lat 7, chcące korzystać indywidualnie z boisk, muszą znajdować się 
pod opieką dorosłych opiekunów, 

c) grupy zorganizowane muszą wcześniej uzgodnić termin wejścia na ORLIKA  
z animatorami obiektu. 

6. W przypadku złych warunków atmosferycznych, gospodarz obiektu, ze 
względu na bezpieczeństwo użytkowników oraz zasady użytkowania 
nawierzchni boisk, ma obowiązek zabronić korzystania z boisk. 

7. Z szatni oraz pomieszczeń sanitarnych ORLIKA mogą korzystać wyłącznie 
zarejestrowani w danym momencie użytkownicy obiektu. 

8. Jednorazowo na ORLIKU może przebywać nie więcej niż 40 osób. Więcej osób 
przebywać może wyłącznie podczas rozgrywania wcześniej zaplanowanych 
zawodów sportowych. 

 
III. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 
 
1. Każdy użytkownik ORLIKA zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu, 
b) dokonania wpisu w księdze użytkowników, 
c) korzystania z wszystkich obiektów i urządzeń sportowych zgodnie z ich 

przeznaczeniem, 
d) przestrzegania porządku, czystości i zasad estetyki na terenie całego 

obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu; na ORLIKU nie wolno pozostawiać 
żadnych śmieci, 

2. Wszyscy użytkownicy muszą stosować się do poleceń i nakazów gospodarza 
oraz instruktorów. 

3. Na obiekcie ORLIKA obowiązują przyjęte powszechnie normy współżycia 
społecznego, a w rywalizacji sportowej zasada fair play. 

4. Każdy użytkownik jest zobowiązany natychmiast powiadomić gospodarza 
ORLIKA bądź instruktora o wszelkich zauważonych uszkodzeniach urządzeń 
sportowych, kontuzjach osób przebywających na obiekcie oraz o innych 
zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. 

 
 
 
 
 



IV. ZAKAZY DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW ORLIKA 
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz korzystania z boisk 

zgodnie z ich przeznaczeniem na ORLIKU zabrania się: 
a) spożywania alkoholu, środków odurzających i innych, podobnie działających   
substancji, 
b) palenia papierosów, 
c) zakłócania porządku i przeszkadzania osobom korzystającym aktualnie  
    z boisk, 
d) używania wulgarnych słów i okrzyków, 
e) wspinania na ogrodzenie i urządzenia sportowe. 

2. Na teren obiektów ORLIKA obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. 
3. Na terenie obiektu nie wolno jeździć na rowerze, motorowerze, deskorolkach, 

rolkach oraz innym sprzęcie mogącym niszczyć nawierzchnie boisk i terenów 
zielonych. 

4. Na teren obiektów ORLIKA nie wolno wnosić materiałów i przedmiotów 
niebezpiecznych, wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału. 

5. Na terenie ORLIKA nie wolno pozostawiać żadnych śmieci, a w szczególności 
puszek metalowych i butelek plastikowych po napojach, papierów, opakowań 
itp. 

 
 
V. SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 
1. Gospodarz ORLIKA oraz instruktorzy mają obowiązek odmówić wstępu na 

obiekty sportowe osobom, które nie zgadzają się z postanowieniami 
niniejszego regulaminu. 

2. Gospodarz ORLIKA oraz instruktorzy mają obowiązek nakazać opuszczenie 
ORLIKA użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu,  
a w szczególności: 
a) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów i pomimo upomnienia nadal 

nie stosują się do zapisów regulaminu, 
b) gdy ich zachowanie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, treningów  

lub rozgrywek sportowych. 
3. Administrator, gospodarz obiektu oraz instruktorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności za:  

a) zaistniałe wypadki w trakcie korzystania z obiektu oraz straty materialne, 
które wynikły z braku stosowania się do postanowień niniejszego 
regulaminu, 

b) przedmioty, dokumenty i inne wartości, stanowiące własność użytkowników. 
4. Użytkownik, który w wyniku niewłaściwego korzystania z boisk, urządzeń 

sportowych, zaplecza sanitarnego, szatni lub wypożyczonego sprzętu 
sportowego doprowadził do zniszczenia lub uszkodzenia mienia ORLIKA, 
zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z naprawą bądź 
wymianą. 

5. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze 
postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach  
w drodze postępowania karnego. Podlegać będzie również zakazowi dalszych 
wstępów na teren obiektu. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga 

gospodarz obiektu. 
2. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu należy 

kierować do Burmistrza Pogorzeli. 
 

 
TELEFONY DO ZARZĄDCY OBIEKTU 
Urząd Miejski w Pogorzeli       (65)57-34-620 
 
TELEFONY ALARMOWE 
Telefon ratunkowy  112 
Pogotowie ratunkowe 999 
Straż Pożarna  998 
Policja           997 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


