
UCHWAŁA NR XXXV/415/2017
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie regulaminu korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Wrzosów
w Krapkowicach.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się regulamin korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Wrzosów 
w Krapkowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic oraz przedsiębiorstwu Delfin Spółka 
z o.o.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.    

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Małkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/415/2017

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 16 listopada 2017 r.

Regulamin korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego
przy ul. Wrzosów w Krapkowicach

1. Regulamin określa zasady korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego przy

ul. Wrzosów w Krapkowicach.

2. Teren sportowo – rekreacyjny (MAPA OBOK) zlokalizowany jest w Krapkowicach przy ul.

Wrzosów i zarządzany jest przez Delfin Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Krapkowicach.

3. Teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Wrzosów w Krapkowicach stanowi własność Gminy

Krapkowice.

4. Wstęp na teren sportowo-rekreacyjny jest bezpłatny, za wyjątkiem polany do gry w Paintball

(więcej informacji przy wejściu na teren polany do gry w Paintball).

5. Teren sportowo-rekreacyjny jest czynny codziennie od godz. 06:00 do zmroku.

6. Użytkownicy terenu sportowo-rekreacyjnego zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowymi

zasadami, nakazami i zakazami dotyczącymi korzystania z terenu kompleksu.

7. Użytkownicy terenu sportowo-rekreacyjnego korzystają z niego na własną odpowiedzialność lub

odpowiedzialność opiekunów i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach

określonych w powszechnie obowiązujących przepisach.

8. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z terenu sportowo-rekreacyjnego tylko pod opieką osób

dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie odpowiedzialni są rodzice lub

opiekunowie.

9. Z urządzeń znajdujących się na placu sportowo-rekreacyjnym należy korzystać zgodnie z ich

przeznaczeniem.

10. Na całym terenie obowiązuje zakaz:

a) tarasowania przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych,

b) zaśmiecania terenu,

c) niszczenia ławek, koszy, stołów rekreacyjnych, ogrodzeń oraz wszelkiego innego mienia,

znajdującego się pod zarządem Delfin Spółki z o.o.

d) niszczenia i uszkadzania roślinności,

e) dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych,
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f) zakłócania spokoju i porządku publicznego,

g) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji

chemicznych,

h) spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, palenia tytoniu,

i) wprowadzania zwierząt za wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego.

11. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zniszczenia prosimy zgłaszać Zarządcy (tel. 77 55 60 972).

12. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z placu

sportowo-rekreacyjnego, jak również za mienie wniesione na teren placu sportowo-rekreacyjnego.

13.Wszystkie osoby przebywające na terenie sportowo-rekreacyjnym zobowiązane są do

przestrzegania poleceń służb porządkowych.

14. Osoby przebywające na terenie kompleksu, naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w

tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w

obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu, do zaleceń służb

porządkowych, pracowników pływalni, będą usunięte z terenu kompleksu.

15.Wstęp na teren sportowo-rekreacyjny oznacza, że użytkownik zapoznał się z regulaminem i

zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, opisów stanowisk oraz przepisów

powszechnie obowiązującego prawa w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie sportowo-

rekreacyjnym. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu będzie skutkowało zakazem

dalszego wstępu na teren sportowo-rekreacyjny.

Telefony kontaktowe:

Policja – 997

Pogotowie Ratunkowe – 999

Straż Miejska – 606 448 422

Zarządca – 77 55 60 972
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