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UCHWAŁA NR 118/XI/2015
RADY GMINY LESZNOWOLA
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady korzystania z gminnych obiektów sportowych na terenie Gminy Lesznowola.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) administratorze – rozumie się przez to Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, zwane dalej „CS”,
2) obiektach – rozumie się przez to obiekty sportowe i rekreacyjne, a w szczególności: hale sportowe,
kompleksy boisk sportowych, boiska piłkarskie i publiczne place zabaw i rekreacji będące własnością
gminy, wykorzystywane do organizowania imprez lub na inną pozastatutową działalność,
3) harmonogramie – rozumie się przez to godzinowy plan wykorzystania obiektu.
§ 3. 1. Obiekty udostępniane są:
1) nieodpłatnie:
a) publicznym przedszkolom i szkołom, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola lub
inny organ,
b) gminnym jednostkom organizacyjnym.
2) odpłatnie:
a) osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą,
b) organizacjom pozarządowym i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom i klubom sportowym,
funkcjonującym na terenie Gminy Lesznowola,
2. Kompleks boisk sportowych – „Moje boisko – Orlik 2012” w Łazach oraz ogólnodostępne place zabaw
udostępniane są bezpłatnie.
§ 4. 1. Pierwszeństwo korzystania z obiektu ma szkoła, przy której obiekt ten jest zlokalizowany.
2. Pierwszeństwo to dotyczy tylko i wyłącznie realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych wynikających
ze szkolnego planu lekcji oraz planu zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, dostarczonego do
administratora w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego lub 7 dni od dnia zmiany w/w planu.
3. Korzystanie z obiektu sportowego przez szkołę na realizację zajęć określonych w ust. 2 odbywa się
w oparciu o umowę użyczenia zawartą pomiędzy szkołą a administratorem.
4. Pierwszeństwo w wykorzystaniu hali po zajęciach określonych w §4 ust. 2 posiada administrator obiektu.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–2–

Poz. 6452

5. Stowarzyszenia i kluby sportowe, których działalność jest wspierana finansowo przez Gminę
Lesznowola korzystają z obiektu w czasie wolnym od zajęć określonych w ust. 2 w oparciu o umowę najmu.
6. Po wykorzystaniu godzin, o których mowa w §4 ust. 2 i ust. 4, pierwszeństwo z korzystania z hali mają
organizacje pozarządowe i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu
osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i kluby sportowe , funkcjonujące na terenie Gminy Lesznowola.
7. Po wykorzystaniu godzin, o których mowa w §4 ust. 2, ust. 4 i ust. 6 z obiektu mogą korzystać osoby
prawne lub fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.
8. Korzystanie z obiektu przez podmioty nie wymienione w § 3 ust. 1 odbywa się w oparciu o zawartą
umowę najmu lub umowę użyczenia.
§ 5. 1. Korzystanie z obiektu odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora
obiektu.
2. Harmonogram dla danego obiektu ustalany jest na podstawie dostarczonego przez szkołę planu lekcji
oraz planu zajęć pozalekcyjnych, o którym mowa w § 4 ust. 2 oraz na podstawie zapotrzebowania
dostarczonego administratorowi przez inne podmioty, wymienione w § 3.
3. Harmonogram ustalany jest po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi podmiotami, które
złożyły zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 2.
4. Przy ustaleniu harmonogramu wynajmu obiektu przez podmioty wymienione w §4 ust. 7, brany jest pod
uwagę wielkość grupy, przestrzeganie regulaminu oraz terminowe dokonywanie płatności.
5. W przypadku zaległości w płatnościach powyżej 14 dni, administrator obiektu może nie wpuścić grupy
na obiekt.
§ 6. Szczegółowe zasady korzystania z obiektów określone są w załącznikach nr 1 – 14 stanowiących
integralną część niniejszej uchwały.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr 460/XXXVII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola (Dz. Urzęd. Woj.
Maz. Nr 168 poz. 5268)
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2015r.
Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola:
Bożenna Korlak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Regulamin korzystania z hali sportowej w Lesznowoli
ul. Szkolna 6
1. Hala sportowa otwarta jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 23.00. W razie potrzeby
godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
2. Osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do ścisłego wykonywania zaleceń
i poleceń pracowników obsługi hali.
3. Przed wejściem do poszczególnych obiektów w hali sportowej każdy uczestnik zajęć sportowych
zobowiązany jest do korzystania z szatni.
4. Niepełnoletni uczestnicy zajęć sportowych mogą wejść do poszczególnych obiektów wyłącznie pod
opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej, pełnoletniej osoby odpowiedzialnej za grupę.
5. Udostępnienie sprzętu sportowego i wyposażenia hali sportowej odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą
pracowników obsługi hali.
6. W hali sportowej obowiązuje korzystanie z właściwego obuwia sportowego,
nie pozostawiającego podczas użytkowania hali zabrudzeń, zarysowań nawierzchni sportowej.

czystego,

7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych,
przyjmowania środków odurzających. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających nie będą wpuszczane do hali sportowej.
8. Korzystający z pomieszczeń hali sportowej zobowiązani są do zachowania porządku i czystości.
9. Za przedmioty wartościowe nie przekazane do depozytu a pozostawione na terenie hali sportowej
administrator hali nie ponosi odpowiedzialności.
10. Osoby korzystające z pomieszczeń hali sportowej zobowiązane są każdorazowo po zakończeniu zajęć
do przekazania pomieszczeń pracownikowi obsługi hali.
11. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
na terenie hali.
12. Osoby korzystające z hali sportowej mają prawo do punktualnego rozpoczynania zajęć i obowiązek ich
punktualnego zakończenia.
13. Za szkody materialne powstałe w czasie trwania zajęć sportowych odpowiadają ich uczestnicy,
a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice.
14. Administratorowi przysługuje prawo odwołania lub przeniesienia na inny termin zaplanowanych zajęć
ze względu na organizację imprez własnych lub zleconych.
15. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z hali sportowej.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 118/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Regulamin korzystania z hali sportowej w Łazach
ul. Ks. Słojewskiego 1
1. Hala sportowa otwarta jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 23.00. W razie potrzeby
godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
2. Osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do ścisłego wykonywania zaleceń
i poleceń pracowników obsługi hali.
3. Przed wejściem do poszczególnych obiektów w hali sportowej każdy uczestnik zajęć sportowych
zobowiązany jest do korzystania z szatni.
4. Niepełnoletni uczestnicy zajęć sportowych mogą wejść do poszczególnych obiektów wyłącznie pod
opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej, pełnoletniej osoby odpowiedzialnej za grupę.
5. Udostępnienie sprzętu sportowego i wyposażenia hali sportowej odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą
pracowników obsługi hali.
6. W hali sportowej obowiązuje korzystanie z właściwego obuwia sportowego,
nie pozostawiającego podczas użytkowania hali zabrudzeń lub zarysowań nawierzchni sportowej.

czystego,

7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych,
przyjmowania środków odurzających. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających nie będą wpuszczane do hali sportowej.
8. Korzystający z pomieszczeń hali sportowej zobowiązani są do zachowania porządku i czystości.
9. Za przedmioty wartościowe nie przekazane do depozytu a pozostawione na terenie hali sportowej
administrator hali nie ponosi odpowiedzialności.
10. Osoby korzystające z pomieszczeń hali sportowej zobowiązane są każdorazowo po zakończeniu zajęć
do przekazania pomieszczeń pracownikowi obsługi hali.
11. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
na terenie hali.
12. Osoby korzystające z hali sportowej mają prawo do punktualnego rozpoczynania zajęć i obowiązek ich
punktualnego zakończenia.
13. Za szkody materialne powstałe w czasie trwania zajęć sportowych odpowiadają ich uczestnicy,
a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice.
14. Administratorowi przysługuje prawo odwołania lub przeniesienia na inny termin zaplanowanych zajęć
ze względu na organizację imprez własnych lub zleconych.
15. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z hali sportowej.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 118/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Regulamin korzystania z hali sportowej w Centrum Edukacji i Sportu
w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28
1. Hala sportowa otwarta jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 23.00. W razie potrzeby
godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
2. Osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do ścisłego wykonywania zaleceń
i poleceń pracowników obsługi hali.
3. Przed wejściem do poszczególnych obiektów w hali sportowej każdy uczestnik zajęć sportowych
zobowiązany jest do korzystania z szatni.
4. Niepełnoletni uczestnicy zajęć sportowych mogą wejść do poszczególnych obiektów wyłącznie pod
opieką nauczyciela, trenera, instruktora bądź innej, pełnoletniej osoby odpowiedzialnej za grupę.
5. Udostępnienie sprzętu sportowego i wyposażenia hali sportowej odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą
pracowników obsługi hali.
6. W hali sportowej obowiązuje korzystanie z właściwego obuwia sportowego,
nie pozostawiającego podczas użytkowania hali zabrudzeń lub zarysowań nawierzchni sportowej.

czystego,

7. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych,
przyjmowania środków odurzających. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających nie będą wpuszczane do hali sportowej.
8. Korzystający z pomieszczeń hali sportowej zobowiązani są do zachowania porządku i czystości.
9. Za przedmioty wartościowe nie przekazane do depozytu a pozostawione na terenie hali sportowej
administrator hali nie ponosi odpowiedzialności.
10. Osoby korzystające z pomieszczeń hali sportowej zobowiązane są każdorazowo po zakończeniu zajęć
do przekazania pomieszczeń pracownikowi obsługi hali.
11. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
na terenie hali.
12. Osoby korzystające z hali sportowej mają prawo do punktualnego rozpoczynania zajęć i obowiązek ich
punktualnego zakończenia.
13. Za szkody materialne powstałe w czasie trwania zajęć sportowych odpowiadają ich uczestnicy,
a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice.
14. Administratorowi przysługuje prawo odwołania lub przeniesienia na inny termin zaplanowanych zajęć
ze względu na organizację imprez własnych lub zleconych.
15. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z hali sportowej.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 118/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Regulamin korzystania ze stadionu lekkoatletycznego z kompleksem boisk w Lesznowoli
ul. Szkolna 6
1. Stadion otwarty jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 23.00. W razie potrzeby godziny
otwarcia mogą ulec zmianie.
2. Osoby przebywające w obrębie stadionu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu, poleceń
i zaleceń pracowników obsługi stadionu oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania ze stadionu zgodnie z jego
przeznaczeniem zabrania się :
1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem stadionu, np. rower,
motorower, deskorolka, rolki itp.,
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty stadionu,
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych,
6) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urządzeń,
7) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
8) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych,
9) wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających,
10) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
11) zakłócania porządku i używanie słów wulgarnych,
12) wprowadzania zwierząt,
13) korzystania ze stadionu bez zgody administratora obiektu.
4. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje administrator stadionu, który w zależności od
sytuacji może:
1) nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe,
2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
3) nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.
5. Klucze do szatni pobiera i oddaje osoba upoważniona. Za rzeczy pozostawione w szatni nie ponosi
odpowiedzialności administrator stadionu.
6. Osoby korzystające ze stadionu mają obowiązek zgłosić pracownikowi obsługi stadionu wszelkie
zauważone usterki i zagrożenia.
7. Na płytach boisk, w szatniach, holu i korytarzu prowadzącym do szatni mogą przebywać jedynie
zawodnicy, trenerzy, kierownicy drużyn i prowadzący zajęcia z młodzieżą oraz pracownicy obsługi stadionu.
Pozostałe osoby mogą przebywać tylko na trybunach.
8. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie boiska jedynie za zgodą rodziców bądź opiekunów
prawnych lub pod ich bezpośrednią opieką. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo osób małoletnich przebywających na terenie boiska.
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9. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z obiektu.
10. Administrator stadionu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania ze
stadionu, użytkownicy korzystają ze stadionu na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za
wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 118/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - ORLIK 2012”
w Łazach, ul. Ks. Słojewskiego 1
1. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
2. Boiska są czynne w następujących dniach i godzinach:
1) poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00 - w okresie roku szkolnego zajęcia organizowane przez Zespół
Szkół Publicznych w Łazach,
2) poniedziałek - piątek godz. 16.00 – 23.00- dostępne dla wszystkich chętnych,
3) sobota - niedziela oraz święta godz. 8.00 – 23.00.
3. W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z boisk ustalony przez
administratora.
4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1, ppkt.2 i 3 koordynuje pełniący
dyżur administrator.
5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska u administratora obiektu.
6. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego
przez administratora obiektu.
7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje administrator
obiektu.
8. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych przy zapleczu hali
sportowej.
9. Teren boisk jest objęty ciągłym monitoringiem wizyjnym.
10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia
sportowego. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz
obuwie typu halowego a na boisku z nawierzchnią poliuretanową tylko obuwie typu halowego.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem
zabrania się :
1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower,
deskorolka, rolki itp.,
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyt boisk,
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych,
6) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urządzeń,
7) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
8) wnoszenie i używania materiałów pirotechnicznych,
9) wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających,
10) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
11) zakłócania porządku i używanie słów wulgarnych,
12) wprowadzania zwierząt,
13) korzystania z boisk bez zgody administratora obiektu.
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12. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami regulaminu korzystania z boisk podejmuje
administrator obiektu, który w zależności od sytuacji może:
1) nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe,
2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
3) nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.
13. Administrator boisk nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,
użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
14. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag
administratora obiektu.
15. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grożą następujące sankcje:
1) usunięcie z terenu boisk,
2) zakaz korzystania z boisk.
Regulamin rezerwacji kompleksu boisk „Moje boisko - ORLIK 2012”
1. Do rezerwacji boiska jest upoważniona każda osoba, która skończyła co najmniej 12 lat. Dzieci młodsze
mają możliwość dokonania rezerwacji po przedstawieniu upoważnienia / dokumentu od osoby dorosłej.
2. Rezerwacji dokonać można tylko osobiście u administratora obiektu w trakcie jego godzin pracy.
3. Rezerwacje dokonywane są tylko i wyłącznie na podstawie danych osobowych, potwierdzonych
dokumentem ze zdjęciem, np. dowodem osobistym, prawem jazdy, legitymacją uczniowską / studencką,
paszportem.
4. Rezerwacji dokonuje się na czas 2 godzin, zaczynając od pełnych godzin parzystych. W celu rezerwacji
boisk w innym wymiarze czasowym, konieczny jest kontakt z Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.
5. Rezerwacje na boisko wielofunkcyjne w okresie wakacyjnym możliwe są tylko do godziny 16.
6. Dokonanie rezerwacji przez osobę zainteresowaną jest jednoznaczne z akceptacją przez nią oraz przez
wszystkich uczestników zajęć sportowych na rezerwowanym boisku regulaminu kompleksu boisk, a w
szczególności punktów dotyczących:
1) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych,
2) zakazu wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem obiektu (np. roweru
czy rolek),
3) zakazu zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
4) zakazu niszczenia elementów obiektu,
5) Zasady te dotyczą także kibiców drużyn.
7. Obowiązkiem osoby rezerwującej jest potwierdzenie obecności po przybyciu na obiekt poprzez podpis
w Rejestrze Użytkowników. W przypadku, gdy osoba rezerwująca nie przybędzie w godzinach rezerwacji, inna
osoba reprezentująca drużynę lub grupę zobowiązana jest złożyć podpis oraz przedstawić swój dokument,
przejmując zarazem odpowiedzialność za grupę. W przeciwnym wypadku rezerwacja jest traktowana jako
niezrealizowana, co ma konsekwencje przy uwzględnianiu przyszłych rezerwacji.
8. W przypadku niemożności przybycia w dniu rezerwacji, należy niezwłocznie poinformować
administratora obiektu. Wymagane jest wtedy przedstawienie administratorowi dokumentu ze zdjęciem,
potwierdzając tożsamość osoby, która dokonała rezerwacji.
9. Jeżeli osoba rezerwująca trzykrotnie nie skorzysta z rezerwacji, możliwość rezerwacji zostanie
wstrzymana na okres trzech miesięcy.
10. Niezgłoszony brak obecności w dniu rezerwacji usprawiedliwiają tylko złe warunki pogodowe.
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11. Osobom rezerwującym przysługuje możliwość korzystania z zapleczy sanitarnych oraz sprzętu
dostępnego na obiekcie, za które również odpowiedzialność ponosi osoba wpisująca się do Rejestru
Użytkowników.
12. Ilość dokonywanych rezerwacji z wyprzedzeniem jest zależna od chwilowego zapotrzebowania na
obiekt, a także zachowania drużyny i podlega indywidualnej ocenie przez administratora.
13. Osoba rezerwująca boisko nie może prowadzić działalności gospodarczej związanej z korzystaniem
z obiektu.
14. Wszelkiego rodzaju prośby oraz skargi można składać do Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 118/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Regulamin korzystania ze stadionu lekkoatletycznego z kompleksem boisk w Nowej Iwicznej
ul. Krasickiego 56
1. Stadion otwarty jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 23.00. W razie potrzeby godziny
otwarcia mogą ulec zmianie.
2. Osoby przebywający w obrębie stadionu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu, poleceń
i zaleceń pracowników obsługi kompleksu sportowego oraz przestrzegania przepisów BHP i p.poż.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem
zabrania się :
1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem stadionu, np. rower,
motorower, deskorolka, rolki itp.,
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty stadionu,
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych,
6) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urządzeń,
7) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
8) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych,
9) wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających,
10) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
11) zakłócania porządku i używanie słów wulgarnych,
12) wprowadzania zwierząt,
13) korzystania z boisk bez zgody administratora stadionu.
4. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje administrator stadionu, który w zależności od
sytuacji może:
1) nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe,
2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
3) nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.
5. Klucze do szatni pobiera i oddaje osoba upoważniona. Za rzeczy pozostawione w szatni nie ponosi
odpowiedzialności administrator stadionu.
6. Osoby korzystające z pomieszczeń i stadionu mają obowiązek zgłosić pracownikowi wszelkie
zauważone usterki i zagrożenia.
7. Na płytach boisk, w szatniach, holu i korytarzu prowadzącym do szatni mogą przebywać jedynie
zawodnicy, trenerzy, kierownicy drużyn i prowadzący zajęcia z młodzieżą oraz pracownicy stadionu. Pozostałe
osoby mogą zajmować miejsce na ławkach oraz na obrzeżach boisk.
8. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie boiska jedynie za zgodą rodziców bądź opiekunów
prawnych lub pod ich bezpośrednią opieką. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo osób małoletnich przebywających na terenie boiska.
9. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania obiektu.
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10. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania ze
stadionu, użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za
wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 118/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Nowej Woli, ul. Krasickiego
1. Boisko otwarte jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 23.00. W razie potrzeby godziny
otwarcia mogą ulec zmianie.
2. Osoby przebywające w obrębie boiska zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu, poleceń
i zaleceń pracowników obsługi stadionu oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
3. W celu zapewnienia
przeznaczeniem zabrania się :

bezpieczeństwa

użytkownikom

i korzystania

z boiska

zgodnie

z jego

1) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby
porządkowe lub organy Policji,
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower,
deskorolka, rolki itp.,
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
4) wzniecania ognia, zapalania petard, fajerwerków i innych środków pirotechnicznych,
5) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich itp.,
6) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa,
7) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
8) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
9) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych,
10) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urządzeń,
11) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
12) wprowadzania zwierząt,
13) korzystania ze stadionu bez zgody administratora obiektu.
4. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu, w szczególności:
1) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia
i zdrowia ludzi,
2) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz
wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych,
3) pojemników z płynem lub produktem spożywczym wykonanym z twardego materiału,
4) alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
5) parasoli o ostrym zakończeniu,
5. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje administrator, który w zależności od sytuacji
może:
1) nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe,
2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
3) nakazać opuszczenie terenu boiska.
6. Klucze do szatni pobiera i oddaje osoba upoważniona. Za rzeczy pozostawione w szatni nie ponosi
odpowiedzialności administrator boiska.
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7. Osoby korzystające z boiska mają obowiązek zgłosić pracownikowi obsługi wszelkie zauważone usterki
i zagrożenia.
8. Na płycie boiska, w szatniach, mogą przebywać jedynie zawodnicy, trenerzy, kierownicy drużyn
i prowadzący zajęcia z młodzieżą oraz pracownicy obsługi boiska. Pozostałe osoby mogą przebywać tylko na
trybunach.
9. Grupy zorganizowane korzystają z boiska, urządzeń sportowych i zaplecza socjalnego pod opieką trenera
lub kierownika danej grupy, który odpowiada za prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie
powierzonego mienia.
10. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie boiska jedynie za zgodą rodziców bądź opiekunów
prawnych lub pod ich bezpośrednią opieką. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo osób małoletnich przebywających na terenie boiska.
11. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z boiska.
12. Administrator boiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania
z boiska, użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za
wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 118/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Lesznowoli, ul. Topolowa
1. Boisko otwarte jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 23.00. W razie potrzeby godziny
otwarcia mogą ulec zmianie.
2. Osoby przebywające w obrębie boiska zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu, poleceń
i zaleceń pracowników obsługi stadionu oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
3. W celu zapewnienia
przeznaczeniem zabrania się :

bezpieczeństwa

użytkownikom

i korzystania

z boiska

zgodnie

z jego

1) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower,
deskorolka, rolki itp.,
2) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
3) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
4) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych,
5) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urządzeń,
6) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
7) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych
8) wnoszenia napojów alkoholowych środków odurzających
9) przeszkadzania w zajęciach lub grze
10) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
11) wprowadzania zwierząt,
12) korzystania z boiska bez zgody administratora boiska.
4. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje administrator, który w zależności od sytuacji
może:
1) nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe,
2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
3) nakazać opuszczenie terenu boiska.
5. Osoby korzystające z boiska mają obowiązek zgłosić pracownikowi obsługi wszelkie zauważone usterki
i zagrożenia.
6. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie boiska jedynie za zgodą rodziców bądź opiekunów
prawnych lub pod ich bezpośrednią opieką. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo osób małoletnich przebywających na terenie boiska.
7. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z boiska.
8. Administrator boiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska,
użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
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Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 118/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Podolszynie, ul. Dolna
1. Boisko otwarte jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 23.00. W razie potrzeby godziny
otwarcia mogą ulec zmianie.
2. Osoby przebywające w obrębie boiska zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu, poleceń
i zaleceń pracowników obsługi stadionu oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
3. W celu zapewnienia
przeznaczeniem zabrania się :

bezpieczeństwa

użytkownikom

i korzystania

z boiska

zgodnie

z jego

1) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower,
deskorolka, rolki itp.,
2) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
3) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
4) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych,
5) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urządzeń,
6) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
7) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych
8) wnoszenia napojów alkoholowych środków odurzających
9) przeszkadzania w zajęciach lub grze
10) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
11) wprowadzania zwierząt,
12) korzystania z boiska bez zgody administratora boiska.
4. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje administrator, który w zależności od sytuacji
może:
1) nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe,
2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
3) nakazać opuszczenie terenu boiska.
5. Osoby korzystające z boiska mają obowiązek zgłosić pracownikowi obsługi wszelkie zauważone usterki
i zagrożenia.
6. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie boiska jedynie za zgodą rodziców bądź opiekunów
prawnych lub pod ich bezpośrednią opieką. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo osób małoletnich przebywających na terenie boiska.
7. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z boiska.
8. Administrator boiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska,
użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
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Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 118/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Zgorzale, ul Cyraneczki
1. Boisko otwarte jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 23.00. W razie potrzeby godziny
otwarcia mogą ulec zmianie.
2. Osoby przebywające w obrębie boiska zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu, poleceń
i zaleceń pracowników obsługi stadionu oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
3. W celu zapewnienia
przeznaczeniem zabrania się :

bezpieczeństwa

użytkownikom

i korzystania

z boiska

zgodnie

z jego

1) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower,
deskorolka, rolki itp.,
2) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
3) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
4) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych,
5) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urządzeń,
6) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
7) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych
8) wnoszenia napojów alkoholowych środków odurzających
9) przeszkadzania w zajęciach lub grze
10) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
11) wprowadzania zwierząt,
12) korzystania z boiska bez zgody administratora boiska.
4. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje administrator, który w zależności od sytuacji
może:
1) nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe,
2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
3) nakazać opuszczenie terenu boiska.
5. Osoby korzystające z boiska mają obowiązek zgłosić pracownikowi obsługi wszelkie zauważone usterki
i zagrożenia.
6. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie boiska jedynie za zgodą rodziców bądź opiekunów
prawnych lub pod ich bezpośrednią opieką. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo osób małoletnich przebywających na terenie boiska.
7. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z boiska.
8. Administrator boiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska,
użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
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Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 118/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Starej Iwicznej, ul. Rekreacyjna
1. Boisko otwarte jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 23.00. W razie potrzeby godziny
otwarcia mogą ulec zmianie.
2. Osoby przebywające w obrębie boiska zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu, poleceń
i zaleceń pracowników obsługi stadionu oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
3. W celu zapewnienia
przeznaczeniem zabrania się :

bezpieczeństwa

użytkownikom

i korzystania

z boiska

zgodnie

z jego

1) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower,
deskorolka, rolki itp.,
2) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
3) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
4) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych,
5) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urządzeń,
6) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
7) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych
8) wnoszenia napojów alkoholowych środków odurzających
9) przeszkadzania w zajęciach lub grze
10) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
11) wprowadzania zwierząt,
12) korzystania z boiska bez zgody administratora boiska.
4. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje administrator, który w zależności od sytuacji
może:
1) nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe,
2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
3) nakazać opuszczenie terenu boiska.
5. Osoby korzystające z boiska mają obowiązek zgłosić pracownikowi obsługi wszelkie zauważone usterki
i zagrożenia.
6. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie boiska jedynie za zgodą rodziców bądź opiekunów
prawnych lub pod ich bezpośrednią opieką. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo osób małoletnich przebywających na terenie boiska.
7. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z boiska.
8. Administrator boiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska,
użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
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Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 118/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Mysiadle, ul. Osiedlowa
1. Boisko otwarte jest we wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00 – 23.00. W razie potrzeby godziny
otwarcia mogą ulec zmianie.
2. Osoby przebywające w obrębie boiska zobowiązane są do ścisłego przestrzegania regulaminu, poleceń
i zaleceń pracowników obsługi stadionu oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
3. W celu zapewnienia
przeznaczeniem zabrania się :

bezpieczeństwa

użytkownikom

i korzystania

z boiska

zgodnie

z jego

1) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower,
deskorolka, rolki itp.,
2) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
3) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
4) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych,
5) samowolnego przesuwania, przenoszenia bramek i innych urządzeń,
6) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
7) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych
8) wnoszenia napojów alkoholowych środków odurzających
9) przeszkadzania w zajęciach lub grze
10) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
11) wprowadzania zwierząt,
12) korzystania z boiska bez zgody administratora boiska.
4. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje administrator, który w zależności od sytuacji
może:
1) nakazać zmianę obuwia i stroju na sportowe,
2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
3) nakazać opuszczenie terenu boiska.
5. Osoby korzystające z boiska mają obowiązek zgłosić pracownikowi obsługi wszelkie zauważone usterki
i zagrożenia.
6. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie boiska jedynie za zgodą rodziców bądź opiekunów
prawnych lub pod ich bezpośrednią opieką. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo osób małoletnich przebywających na terenie boiska.
7. Osoby naruszające regulamin będą pozbawione prawa do korzystania z boiska.
8. Administrator boiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska,
użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
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Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 118/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Regulamin korzystania z skateparku w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28
1. Obiekt jest monitorowany całodobowo.
2. Skatepark nie jest Placem Zabaw!
3. Skatepark jest czynny codziennie od godz. 08:00 do 22:00
4. Korzystanie ze skateparku jest bezpłatne.
5. Użytkownicy korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów
prawnych!
6. Za wypadki na terenie skateparku wyłączną odpowiedzialność ponoszą korzystający z urządzeń
skateparku.
7. Za szkody na osobie jak i na mieniu, wynikające z użytkowania skateparku, administrator tego obiektu
nie ponosi odpowiedzialności.
8. Jazda na deskorolce, rolkach czy rowerze BMX jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad tego
regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów.
9. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na terenie obiektu, ponosi
użytkownik.
10. Od korzystających ze skateparku wymaga się szczególnie ostrożnej i bezpiecznej jazdy.
11. Urządzenia w obrębie skateparku przeznaczone są wyłącznie do użytkowania przez osoby jeżdżące na
deskorolce, rolkach, rowerach BMX (bez PEG) i hulajnogach wyczynowych.
12. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków przeszkód jest
zabronione.
13. Na jednym elemencie mogą jeździć maksymalnie dwie osoby .
14. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki, jest
ZABRONIONA!
15. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie skateparku jedynie za zgodą rodziców bądź opiekunów
prawnych lub pod ich bezpośrednią opieką. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo osób małoletnich przebywających na terenie skateparku.
16. W przypadku opadów atmosferycznych korzystanie ze skateparku jest zabronione.
17. Osoby przebywające na terenie skateparku, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie
z urządzeń innym osobom zostaną usunięte z obiektu.
18. W przypadku kontuzji, wypadku lub innego zagrożenia, należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie
służby: Pogotowie ratunkowe – tel. 999, Straż Pożarna – tel. 998, Policja – tel. 997
19. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić do administratora.
Zabrania się:
-

spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, palenia tytoniu a także wchodzenia
osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

-

wprowadzania i wypuszczania psów na obiekty stałe skateparku,

-

używania skateparku do innych celów (np. gry w piłkę),

-

wrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników oraz zanieczyszczających
skatepark,

-

jazdy na hulajnogach innych niż wyczynowe,
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-

jazdy na rowerach innych niż BMX oraz wyposażonych w PEG-i,

-

umieszczania reklam, ogłoszeń i napisów bez zgody administratora,

-

malowania graffiti,

-

wnoszenia szklanych opakowań.

Poz. 6452

PAMIĘTAJ!
Nic nie chroni Cię przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez
sportowego przygotowania!
Kilka ważnych zasad.
1. Zawsze najpierw zbadaj przeszkodę, a później wykonuj na niej triki
2. Przed wykonaniem ewolucji upewnij się, czy przeszkoda jest wolna
3. Nie skacz, jeżeli nie jesteś pewien, że miejsce lądowania jest puste.
4. Uszkodzenia przeszkód natychmiast sygnalizuj administratorowi skateparku
5. Respektuj i szanuj słabszych od siebie
6. Nie zaśmiecaj i nie niszcz obiektu
7. Doceń pracę, jaką wkłada administrator skateparku w jego utrzymanie.
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Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 118/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Regulamin korzystania z publicznych placów zabaw w Gminie Lesznowola
1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej, służącym zabawie, rekreacji
i wypoczynkowi dzieci i młodzieży.
2. Plac zabaw czynny jest codziennie w godz. od 9.00 do zmroku.
3. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci do lat 7. Dzieci mogą przebywać na placu zabaw wyłącznie pod
opieką osób dorosłych.
4. Na terenie placu zabaw zabrania się:
1) zakłócania spokoju innych użytkowników placu zabaw,
2) korzystania z urządzeń zabawowych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
3) przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń zabawowych będących w ruchu,
4) wchodzenia na dachy domków , altanek, wież itp. oraz główne elementy konstrukcji obiektów: huśtawek,
drabinek, przeplotni,
5) korzystania z huśtawek, ważek lub karuzeli przez więcej niż jednego użytkownika jednocześnie na jednym
miejscu,
6) przestawiania urządzeń zabawowych oraz ławek lub koszy na śmieci,
7) dewastowania urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia,
8) niszczenia lub uszkadzania roślinności,
9) zaśmiecania lub zanieczyszczania placu zabaw,
10) wprowadzania zwierząt,
11) wprowadzania i poruszania się po placu zabaw rowerami lub innymi pojazdami,
12) rozbijania namiotów i biwakowania, a zwłaszcza palenia ognisk,
13) spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, palenia tytoniu a także wchodzenia
osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
14) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i pozostawianie ich na terenie placu zabaw, bądź na
urządzeniach,
15) wnoszenia innych przedmiotów, które uniemożliwiałyby korzystanie z urządzeń, bądź stanowiłyby
przeszkody i zagrożenia dla innych korzystających z placu,
5. Dopuszcza się zamknięcie placu zabaw w okresie zimowym i gdy niesprzyjające warunki atmosferyczne
nie pozwalają na bezpieczne korzystanie z niego.
6. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
7. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z obiektu.
8. Administrator placu zabaw nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i dzieci nieprzestrzegających
regulaminu.
9. Wszelkie zauważone przypadki niszczenia lub uszkadzania urządzeń zabawowych, ogrodzenia placu
zabaw lub roślinności należy zgłaszać administratorowi placu zabaw.
10. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach
i mieniu przez swoje dzieci.
11. W przypadku kontuzji, wypadku lub innego zagrożenia, należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie
służby: Pogotowie ratunkowe – tel. 999, Straż Pożarna – tel. 998, Policja – tel. 997
12. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy niezwłocznie zgłosić do administratora placu
zabaw.

