
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.520.2017
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 10 lipca 2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, 
stanowiącego mienie Gminy Biała

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.1) ) - zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin udostępniania zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, który stanowi 
załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem wydania z mocą od dnia 1 lipca 2017 r.

 
Burmistrz Białej

Edward Plicko

1) Zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.
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Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.520.2017

Burmistrza Białej

z dnia 10 lipca 2017 r.

Regulamin korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia

1. Administratorem Zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, zwany dalej "Zespołem boisk" jest 
Gmina Biała. Zespół boisk może być wykorzystywany wyłącznie na cele służące aktywnemu uprawianiu sportu 
i rozwoju fizycznego, popularyzacji aktywnego stylu życia, promocji zdrowia, przeciwdziałania patologiom 
społecznym. Nie wynajmuje się Zespołu boisk lub jego części na inne cele, tj. zabawy, koncerty, festyny, itp.

2. Zespół boisk składa się z następujących obiektów:

1) boiska do piłki nożnej o nawierzchni przepuszczalnej ze sztucznej trawy,

2) boiska do tenisa ziemnego o nawierzchni ze sztucznej trawy,

3) boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej do gry w szczególności w piłkę ręczną, 
koszykówkę i siatkówkę,

4) budynku zaplecza sportowego obejmującego:

a) pomieszczenia i łazienki dla trenerów,

b) toalety męskie i damskie w tym dla niepełnosprawnych,

c) szatnie dla zawodników z natryskami,

d) magazyn na sprzęt sportowy,

e) magazyn na środki czystości,

f) przebieralnię dla niemowląt,

g) salę rekreacyjną,

h) pomieszczenie techniczne.

3. Zespół boisk jest udostępniany od poniedziałku do piątku w godzinach: 700 – 2100. W sobotę, niedzielę oraz 
dni świąteczne Zespół boisk jest przeznaczony do udostępniania, w zależności od potrzeb, w godzinach: 900 – 2100.

4. W dni powszednie, w których prowadzone są zajęcia szkolne w godzinach: 700 – 1600 Zespół boisk jest 
przeznaczony do realizacji zajęć dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży 
z jednostek oświatowych z terenu Gminy Biała.

5. W dni powszednie, w których prowadzone są zajęcia szkolne, w godzinach: 1600 – 2100 oraz w pozostałe dni 
w godzinach: 900 – 2100 Zespół boisk jest przeznaczony do odpłatnego i nieodpłatnego korzystania na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.

6. Korzystanie z Zespołu boisk odbywa się w oparciu o harmonogram.

7. Za korzystanie z Zespołu boisk pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem przyjętym w odrębnym  
zarządzeniu Burmistrza Białej.

8. Z Zespołu boisk korzystać mogą:

a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,

b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

c) grupy zorganizowane, których liczebność powinna być dostosowana do charakteru zajęć pod warunkiem 
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej,

d) zakłady pracy, instytucje, organizacje,

e) osoby indywidualne.
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9. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie Zespołu boisk wyłącznie pod opieką 
osób pełnoletnich.

10. Obowiązkiem osób korzystających z Zespołu boisk jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, w tym przy 
korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu Zespołu boisk.

11. Warunkiem korzystania z Zespołu boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia 
sportowego tj. obuwia halowego, z małymi korkami z tworzywa sztucznego.

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z Zespołu boisk zabrania się:

1) wnosić wszelkiego rodzaju broni, pałek, kijów, kamieni, butelek, fajerwerków i wszelkich innych przedmiotów 
niebezpiecznych, pirotechnicznych, pojemników do rozpylania wszelkich gazów, substancji żrących, 
wszelkiego rodzaju farb, w tym w pojemnikach pod ciśnieniem,

2) przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 
odurzających,

3) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających,

4) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, 
deskorolka, rolka itp.,

5) korzystać z wyposażenia obiektów w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,

6) korzystać z obiektów w obuwiu do tego nieprzeznaczonym, (min. używania butów piłkarskich na wysokich 
i metalowych korkach i kolcach),

7) korzystać z wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie obiektów,

8) wprowadzania psów i innych zwierząt.

13. Zajęcia grup szkolnych i innych korzystających z Zespołu boisk mogą odbywać się tylko w obecności 
opiekuna (nauczyciela, instruktora, trenera). Opiekun jest zobowiązany do zapoznania podopiecznych z niniejszym 
regulaminem.

14. Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i wyposażenia przed przystąpieniem 
do zajęć i po ich zakończeniu. Wszelkie uwagi w tym zakresie należy zgłaszać administratorowi obiektu.

15. Gmina Biała nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu niezgodnie 
z Regulaminem i poza godzinami funkcjonowania, a także za mienie pozostawione na terenie obiektu.

16. Użytkownicy korzystają z Zespołu boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za 
wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

17. Każdorazowo prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, inna osoba/opiekun), a także osoba 
indywidualna/opiekun są zobowiązani niezwłocznie powiadomić administratora obiektu o każdym zaistniałym 
wypadku lub poważniejszej kontuzji ćwiczącego, ucznia itp. i sporządzić protokół powypadkowy.

18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Zespołu 
boisk.
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