UCHWAŁA NR XXIX/248/20
RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Sołectwie Stróża na terenie
Gminy Andrespol.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin dla boiska wielofunkcyjnego znajdującego się na terenie Gminy Andrespol
w Sołectwie Stróża, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Na terenie, o którym mowa w § 1. umieszcza się tablice informacyjne zawierające treść odpowiedniego
regulaminu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol
Jan Woźniak
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/248/20
Rady Gminy Andrespol
z dnia 25 września 2020 r.
Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Sołectwie Stróża
Boisko jest własnością Gminy Andrespol i zarządzane jest przez dyrektora Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Andrespolu.
1. Jest obiektem –dla mieszkańców gminy - ogólnodostępnym. Korzystanie z niego jest nieodpłatne.
2. Boisko – według ramowego harmonogramu - czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 –
19.30 w miesiącach maj-sierpień, w pozostałych 8.00-17.30; w soboty i niedziele po uzgodnieniu z dyrektorem
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu lub upoważnionym przez niego Gospodarzem Obiektu.
3. Szczegółowy harmonogram otwarcia obiektu, zależny od pory roku i warunków atmosferycznych,
określa dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i umieszcza go na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Andrespolu, a także na tablicy ogłoszeń znajdującej się na terenie boiska wielofunkcyjnego.
4. Za zgodą dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej boisko może być udostępniane pojedynczym
osobom i grupom z terenu Gminy Andrespol z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych.
5. Korzystający z boiska w zorganizowanych grupach zobowiązani są do wydelegowania swojego
przedstawiciela, z którym dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu lub osoba przez niego
upoważniona zawrze umowę określającą zasady korzystania z boiska przez grupę oraz zasady jej
odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia w infrastrukturze obiektu.
6. Dzieci do lat dziesięciu przebywać mogą na boisku pod prawna opieką osoby dorosłej.
7. Korzystający z boiska powinni sprawdzić stan techniczny urządzeń, z których będą korzystali.
W przypadku zauważenia usterek, zobowiązani są zgłosić ten fakt dyrektorowi Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Andrespolu lub upoważnionemu przez niego Gospodarzowi Obiektu.
8. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych i obuwia
sportowego o płaskiej podeszwie. Zabrania się używania butów piłkarskich z korkami.
9. Przebywającym na terenie boiska wielofunkcyjnego zabrania się:
a. korzystania z boiska w godzinach innych niż wyznaczone,
b. niszczenia urządzeń sportowych,
c. zaśmiecania terenu,
d. wchodzenia na teren obiektu w stanie wskazującym na pozostawanie pod wpływem alkoholu bądź
innych środków odurzających,
e. spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych oraz innych substancji odurzających, a także
wnoszenia tego typu używek na teren boiska i obszar do niego przyległy,
f. palenia tytoniu,
g. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych,
h. wspinania się na konstrukcje bramek i ogrodzenia,
i. poruszania się na terenie obiektu na rowerze, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie,
j. zachowań stanowiących zagrożenie dla innych użytkowników boiska,
k. zakłócania porządku w najszerszym tego słowa znaczeniu, w tym - używania wulgaryzmów.
10. Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów BHP.
11. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na
nim urządzeń odpowiadają wyrządzający szkodę, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie.
TELEFONY ALARMOWE:
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Straż Pożarna 998 Policja 997 Pogotowie Ratunkowe 999
Ogólny – pomoc (telefony komórkowe) 112
TELEFON DO ZARZĄDCY OBIEKTU:
Zakład Gospodarki Komunalnej 42 213 24 57
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