UCHWAŁA NR XVIII/254/2020
RADY GMINY DOBRA
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zasad i trybu korzystania z terenu sportowo- rekreacyjnego „Mierzynianka”
w Mierzynie przy ulicy Nasiennej 20 będącego własnością Gminy Dobra
Na podstawie art.40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r.
poz. 713, 1378) Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się zasady i tryb korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego „Mierzynianka” w Mierzynie
przy ulicy Nasiennej 20 w formie regulaminu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/182/2011 Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego w Mierzynie (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopom. z 2012r.poz. 288)
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Bartłomiej Miluch
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Załącznik do uchwały Nr XVIII /254/2020
Rady Gminy Dobra
z dnia 29 października 2020 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
„MIERZYNIANKA” W MIERZYNIE PRZY ULICY NASIENNEJ 20
1. Administratorem terenu sportowo-rekreacyjnego „Mierzynianka” w Mierzynie przy ulicy Nasiennej
20 jest Urząd Gminy Dobra.
2. Teren sportowo-rekreacyjny „Mierzynianka” jest miejscem ogólnodostępnym, przeznaczonym do
zabawy,
wypoczynku
oraz
krzewienia
kultury
fizycznej
i rekreacji
w zakresie dyscyplin sportowych, do których jest przygotowany i wyposażony.
3. Użytkownikami terenu rekreacyjnego mogą być grupy zorganizowane jak również osoby indywidualne
po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
4. Urządzenia i sprzęt sportowy będący na wyposażeniu terenu sportowo-rekreacyjnego „Mierzynianka”
należy użytkować zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem.
5. Teren sportowo-rekreacyjny „Mierzynianka” jest czynny codziennie. Godziny otwarcia zostaną
określone w zarządzeniu Wójta Gminy.
6. Od korzystających ze skate parku wymaga się szczególnej ostrożności i bezpiecznej jazdy oraz
posiadania odpowiedniego ubioru i wyposażenia ochronnego.
7. Na urządzeniu rampa mogą przebywać jednocześnie maksymalnie dwie osoby.
8. W przypadku opadów atmosferycznych korzystanie z rampy jest zabronione.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa
z jego przeznaczeniem zabrania się:

użytkownikom

oraz

korzystania

z obiektu

zgodnie

1) wjazdu na teren obiektu wszelkimi pojazdami silnikowymi z wyłączeniem pojazdów niezbędnych dla
dostarczenia elementów/ sprzętu do organizowanych wydarzeń;
2) niszczenia urządzeń sportowych, zabawowych, rekreacyjnych oraz całej infrastruktury obiektu;
3) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;
4) palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania alkoholu oraz wszelkich środków odurzających;
5) niszczenia terenów zieleni, zaśmiecania całego terenu oraz zanieczyszczania zbiornika wodnego;
6) zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników;
7) naruszania przepisów przeciwpożarowych, w tym palenia ognisk;
8) przeszkadzania w korzystaniu z urządzeń, grze na boisku, zakłócania porządku oraz używania słów
wulgarnych;
9) używania na boiskach sportowych butów piłkarskich na metalowych, plastikowych oraz gumowych
kołkach z wyjątkiem specjalistycznego obuwia do gry na sztucznej nawierzchni trawiastej tzw. "tarfy" lub
obuwia na płaskiej podeszwie;
10) kąpieli oraz wędkowania w zbiorniku wodnym;
11) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe w sposób inny niż do tego przeznaczone.
10. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na obiekcie podczas planowanych zajęć szkolnych
ponosi nauczyciel, a podczas zajęć pozalekcyjnych instruktor, trener lub animator sportu itp.
11. Prowadzący zajęcia sportowo-rekreacyjne (nauczyciel, trener lub opiekun) ma obowiązek powiadomić
wskazanego pracownika Urzędu Gminy o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.
12. Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie odbywa się wyłącznie za zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.
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13. Wszelkie wypadki lub szkody w mieniu obiektu należy niezwłocznie zgłaszać administratorowi terenu
sportowo- rekreacyjnego „Mierzynianka”.
14. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
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