
ZARZĄDZENIE  NR 232 /2009 
WOJTA GMINY LUBRZA 

Z dnia 16 marca 2009r. 
 

       
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego  przy Zespole 

Publicznych Szkół w Lubrzy. 

 

             Na podst. art.7 ust.1 pkt.10  i art.30 ust.2  pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ,oraz art.42 ust.2 pkt.4 

ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej ( Dz.U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 z 

późn. zm. ) zarządzam, co następuje: 

 

§1 

Ustalam regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Publicznych Szkół w 

Lubrzy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy. 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  

WÓJT GMINY 
 
                mgr Stanisław Jędrusik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia OR 0152 Nr  232/2009 

Wójta Gminy Lubrza 
z dnia 16 marca 2009r. 

 
REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO STANOWI ĄCEGO WŁASNOŚĆ 
GMINY LUBRZA 

 
 
1. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym  i nieodpłatnym. 

2. Obiekt otwarty jest codziennie od godz. 7.00 -22.00 

3. Pierwszeństwo do korzystania z boiska mają mieszkańcy Gminy Lubrza. 

4. W godzinach od 8.00 – 16.00 pierwszeństwo do korzystania z obiektu sportowego ma 

młodzieŜ szkolna pod opieką nauczycieli. 

5. MłodzieŜ i osoby dorosłe mogą przebywać na terenie boiska i terenów przyszkolnych pod 

warunkiem, Ŝe uŜytkują obiekt zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem. 

6. Wejście na boisko moŜliwe jest tylko w obuwiu sportowym o płaskiej podeszwie. 

7. Wszyscy uŜytkownicy boiska zobowiązani są do zachowania czystości i dbania o urządzenia.  

8. Na terenie boiska i na terenie przyszkolnym obowiązuje całkowity zakaz : 

- palenia tytoniu,  

- wnoszenia i spoŜywania napojów alkoholowych i środków odurzających, 

- wprowadzania zwierząt,  

- zaśmiecania terenu i niszczenia sprzętu i urządzeń,  

- poruszania się na rowerach, skuterach, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie, 

- zachowań stwarzających zagroŜenie dla innych uczestników,  

- wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. 

9. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i 

znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób 

niepełnoletnich – ich opiekunowie rodzice. Obowiązuje odpłatność  w wysokości 100% 

wartości szkody. 

10. Postój pojazdów naleŜących do osób korzystających z obiektu jest przed bramą obiektu 

szkolnego. 

11. Osoby naruszające porządek publiczny i przepisy niniejszego regulaminu oraz zasady 

uŜytkowania urządzeń i sprzętu będą naraŜone na interwencje i podlegać będą karze określonej 

w artykule 54 Kodeksu Wykroczeń. 



12. Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki oraz 

za szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego korzystania z obiektu w godzinach 

wieczornych. 

13. Nadzór nad obiektem oraz kontrolę realizacji zapisów Regulaminu sprawować będzie 

gospodarz obiektu – Dyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy, lub osoba przez niego 

upowaŜniona. 

14. Wszelkie uwagi i skargi w sprawie nieodpowiedniego korzystania z obiektu naleŜy składać w 

godzinach od 7.00 -15.00 w sekretariacie Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy – tel. (o77) 

437-62-07 

 w Urzędzie Gminy w Lubrzy – tel. (077) 437-62-66, e-maill: urząd@lubrza.opole.pl 

 

 


