ZARZĄDZENIE Nr I/123/2019
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Bronisławiu
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 poz. 1309 i poz. 1696) oraz uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Dobre
w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów (Dziennik Urzędowy Województwa
Kujawsko – Pomorskiego z 2011 r. Nr 247, poz. 2328) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin korzystania z boiska sportowego w Bronisławiu w brzmieniu
określonym w załączniku do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego
i Infrastruktury Komunalnej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po z dniem podjęcia.

Wójt
Stefan Śpibida

Załącznik do
zarządzenia Nr I/123/2019
Wójta Gminy Dobre
z dnia 30 września 2019 r.

Regulamin korzystania z boiska sportowego w Bronisławiu
1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska sportowego w Bronisławiu, zwanego dalej
„boiskiem”.
2. Właścicielem boiska jest Gmina Dobre.
3. Administratorem boiska jest Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej
Urzędu Gminy Dobre.
4. Boisko jest ogólnodostępnym miejscem służącym zabawie i rekreacji.
5. Z boiska można korzystać codziennie od godz.7:00 do godz. 21:00 w okresie od 01.IV. do
31.X. oraz od godz. 7:00 do godz. 18:00 w okresie od 01.XI. do 31.III.
6. Zabrania się przebywania oraz korzystania z boiska poza wyznaczonymi godzinami.
7. Korzystanie z boiska przez osoby niepełnoletnie odbywa się wyłącznie pod opieką osób
pełnoletnich.
8. Korzystający z boiska zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania porządku i dbania o czystość.
9. Właściciel boiska oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody na
osobach i mieniu powstałe na obiekcie.
10. Korzystający z boiska ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację
obiektu i jego wyposażenia. Jednocześnie są zobowiązani do zgłoszenia wyrządzonych szkód
Administratorowi boiska.
11. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją boiska sprawuje Administrator boiska.
12. Na terenie boiska zakazuje się:
1) wnoszenia materiałów łatwopalnych oraz materiałów pirotechnicznych,
2) poruszania się na skuterach, rowerach rolkach, deskorolkach oraz innym sprzęcie
mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boiska,
3) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi,
4) wnoszenia i spożywania alkoholu, używania środków odurzających lub innych podobnie
działających substancji,
5) przebywania na boisku pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków
odurzających,
6) palenia tytoniu oraz innych używek,
7) wprowadzania zwierząt,
8) wchodzenia na elementy stanowiące wyposażenie boiska,
9) zakłócania porządku poprzez używanie wulgarnych słów oraz głośnego odtwarzania
muzyki,
10) zaśmiecania terenu boiska.
13. Korzystający z boiska są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu.

