
UCHWAŁA NR XLII/298/2014
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych sal sportowych w gminie Czarnocin

Na podstawie oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy w Czarnocinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z ogólnodostępnych sal gimnastycznych: 

- przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie, 

- przy Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach, 

stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/298/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014 roku 
Organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej (art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 
Ze względu na konieczność uregulowania zasad i trybu korzystania z publicznych, a więc ogólnodostępnych 
obiektów sportowych - sal gimnastycznych stanowiących własność Gminy Czarnocin administrowanych przez 
jednostki oświatowe, Rada Gminy Czarnocin niniejszą uchwałą wprowadziła Regulamin korzystania 
z ogólnodostępnych sal sportowych w gminie Czarnocin. 

Id: ADRRB-STUNQ-SLPIG-ANJHF-LTAQS. Podpisany Strona 1



     Załącznik 
do Uchwały Nr XLII/298/2014

        Rady Gminy w Czarnocinie
                              z dnia 28 stycznia 2014 roku

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTĘPNYCH SAL SPORTOWYCH

1.Administratorem sali sportowej jest dyrektor szkoły.
2.Sala sportowa jest otwarta zgodnie z ustalonym harmonogramem.
3.Sala sportowa  jest udostępniana na realizacje zadań dydaktycznych w zakresie wychowania   fizycznego 
dla  uczniów  odpowiednio:  Szkoły  Podstawowej  w  Czarnocinie  i  Gimnazjum  im.  Armii  Krajowej 
w Cieszkowach od poniedziałku do piątku w godzinach   8:00 – 15:00 .
4.Z sali sportowej korzystać mogą:

 grupy zorganizowane,
 dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
 kluby i sekcje sportowe pod nadzorem trenera  lub instruktora,
 zakłady pracy , instytucje i organizacje,
 osoby fizyczne,
 dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

5.  Z  siłowni  mogą  korzystać  wyłącznie  osoby  pełnoletnie,  zgodnie  z  instrukcja  obsługi  poszczególnych 
urządzeń.
6. Z sali nie mogą  korzystać :
   - osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub działanie środków odurzających,
   - osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
7. Osoby korzystające z sali zobowiązane są do :
      - pozostawienia okrycia wierzchniego i obuwia w szatni, korzystania z właściwego obuwia sportowego 
(białą  podeszwą),  czystego nie pozostawiającego podczas użytkowania zabrudzeń,  zarysowań  nawierzchni 
sportowej itp.,

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy  korzystaniu  z przyrządów sportowych znajdujących się na 
wyposażeniu sali,

 utrzymania czystości i porządku  na terenie obiektu,
 podporządkowania  się  poleceniom osób  prowadzącym zajęcia  lub pracowników odpowiedzialnych 

za funkcjonowanie obiektu.

8  .  Przebywającym  na  terenie  obiektu  zabrania  się:  palenia  tytoniu,  spożywania  alkoholu,  stosowania 
i posiadania środków odurzających.
9.  W czasie zawodów (zajęć)  organizator  jest   zobowiązany do przestrzegania  obowiązujących przepisów 
oraz regulaminu  i jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z sali.
10. Zajęcia grup szkolnych korzystających z sali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela, 
instruktora , trenera .
11.Prowadzący zajęcia  odpowiada za  stan czystości i porządek  w szatniach i pomieszczeniach  sanitarnych 
sali po każdych zajęciach.
12.Osoby  niszczące   sprzęt  lub  urządzenia   sali  sportowej  ponoszą  odpowiedzialność  materialną 
za wyrządzone szkody.
13. Za wartościowe przedmioty pozostawione  w szatniach  administrator sali nie ponosi  odpowiedzialności.   
14. Zabrania się biegania po korytarzach,  schodach  itp. oraz stwarzania zagrożeń narażając siebie lub innych 
na utratę zdrowia lub kalectwo.
15. W sprawie  uwag  skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Administratora.     
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