UCHWAŁA NR XXIV/34/09
RADY GMINY PUCK
z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie: uchwalenia „Regulaminu korzystania z obiektu sportowego”
Na podstawie art. 18 ust. 1 art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz w związku z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze
fizycznej (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)

Rada Gminy Puck
uchwala, co następuje:

§1
Ustala się „regulamin korzystania z obiektu sportowego”, w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Czernicki

Załącznik do uchwały Rady Gminy Puck
Nr XXIV/34/09
z dnia 26 marca 2009 roku

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO

…………….........…………
(nazwa obiektu)

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Obiektu
Sportowego, zwanego w dalszej części „Obiektem”.
1. Właścicielem Obiektu jest Gmina Puck.
2. Użytkownikiem Obiektu jest ……………..................................................
(nazwa użytkownika)

............................................... zwany w dalszej części Użytkownikiem.
3. Obiekt służy do przeprowadzania rozgrywek piłkarskich oraz organizowaniu
innych imprez w uzgodnieniu z Użytkownikiem.
4. Obiekt jest powszechnie dostępny.
5. Prawo do przebywania i korzystania mają tylko te organizacje lub osoby,
które posiadają przy sobie ważny i uprawniający do tego dokument.
6. Za bezpieczeństwo i porządek odpowiada organizator rozgrywek piłkarskich
lub innych imprez, do którego obowiązków w szczególności należy:
a)

przestrzeganie niniejszego Regulaminu,

b)

zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem, w czasie trwania
oraz po zakończeniu rozgrywek lub imprezy,

c)

niedopuszczenie do przebywania na terenie Obiektu osób wskazujących
na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

d)

niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie
zagrożeń bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na Obiekcie.

7. Z a b r a n i a s i ę :
a) wnoszenia materiałów pirotechnicznych: w tym sztucznych ogni, rac,
petard, świec dymnych, a także: szkodliwych środków chemicznych,
broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych oraz
wszelkich innych przedmiotów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa,
b) zaśmiecania i zanieczyszczania Obiektu i jego otoczenia,
c) zakłócania ładu i porządku, wszczynania awantur i zamieszek,
a także prowokowania do takich zachowań,
d) wnoszenia i spożywania alkoholu, w tym piwa oraz używania środków
odurzających,
e) niszczenia urządzeń, jak: ławek, siedzisk, ogrodzenia, koszy i innych na
terenie Obiektu i jego otoczenia,
f) wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków
szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i przyrody,
g) przebywania na płycie boiska podczas rozgrywek osób innych niż
upoważnionych przez organizatora imprezy,
h) wjeżdżania na teren Obiektu wszelkimi pojazdami mechanicznymi oraz
rowerami,
i) wprowadzania bez zezwolenia psów i innych zwierząt na Obiekty
zamknięte (posiadające ogrodzenie).
8. Wszelkie szkody lub zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu mienia lub osób,
organizator rozgrywek lub imprezy natychmiast zgłasza właścicielowi Obiektu.
9. Osoby, które naruszają zasady bezpieczeństwa i porządku oraz nie stosują się
do zasad określonych w niniejszym Regulaminie podlegają odpowiedzialności
karno – administracyjnej.
10. Na Obiekcie mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach
określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez
masowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 108, poz. 909
z późniejszymi zmianami).

