Projekt nr 1 w spawie wprowadzenia Reglaminów
korzystania z obiektów sportowych
z dnia 31 marzec2022 r

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z obiektów sportowych Gminy Krapkowice
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz.559 z późn.zm) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulaminy następujących obiektów sportowych, będących własnością gminy Krapkowice,
stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:
1) Załącznik nr 1 – Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko-Orlik 2012 wraz
z pomieszczeniami zaplecza sanitarno-szatniowego w Krapkowicach ( dz.nr 60/14, km 16 obręb
Krapkowice),
2) Załącznik nr 2 – Regulamin boisk do siatkówki plażowej w Krapkowicach ul. Wrzosów 2 (dz. Nr 64/14,
K.m. 16 obręb Krapkowice),
3) Załącznik nr 3 - Regulamin Basenów rekreacyjnych zewnętrznych ul. Olimpijska 1 w Krapkowicach (dz.nr
11, K.m. 9 obręb Krapkowice),
4) Załącznik nr 4 - Regulamin korzystania z boisk sportowych gminy Krapkowicew miejscowościach:
Krapkowice (dz. Nr. 11 K.m. 9 obręb Krapkowice) ul. Olimpijska 1, Krapkowice (dz.nr 18/4, K.m.
16 obręb Krapkowice) ul. Wrzosów 1, Żywocice (dz.nr 949, 501,502/2 i 492/7 K.m. 2 obręb Żywocice),
Kórnica - Nowy Dwór (dz.nr 927/2,928,929,930 i 931/1 K.m.4 obręb Kórnica), Dąbrówka Górna (dz.nr
260/29 i 260/30 K.m.1 obręb Dąbrówka Górna), Steblów (dz.nr 721/1 K.m.4 obręb Steblów).
§ 2. Regulaminy, o których mowa w § 1 podlegają podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie
na tablicach informacyjnych usytuowanych przy wejściu na obiekty.
§ 3. Uchwała podlega publikacji na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy w Krapkowicach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

BURMISTRZ KRAPKOWIC
Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO
„ MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W KRAPKOWICACH
1. Kompleks sportowy, położony w Krapkowicach przy ul. Wrzosów 2, jest obiektem ogólnodostępnym
stanowiącym własność gminy Krapkowice.
2. Administratorem obiektu jest: ……………….........................................................................……. .
3. Kompleks sportowy jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć i imprez rekreacyjnosportowych oraz kulturalnych.
4. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, a w szczególności poleceń
trenerów, opiekunów oraz Administratora.
5. Dzieci i młodzież szkolna podczas zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych muszą
przebywać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia.
6. Przed przystąpieniem do zajęć, nauczyciel, trener lub opiekun sprawdza stan nawierzchni i urządzeń
sportowych. Zajęcia mogą być prowadzone na sprzęcie sportowym sprawnym technicznie i zapewniającym
bezpieczeństwo. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie z urządzeń sportowych i ściśle
stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia.
7. Urządzenia i sprzęt będący wyposażeniem Kompleksu sportowego należy wykorzystywać zgodnie z jego
funkcją i przeznaczeniem.
8. Za bezpieczeństwo korzystających z obiektu odpowiada prowadzący zajęcia.
9. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i sprzętu sportowego należy zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub
Administratorowi.
10. Każdy wypadek należy zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
11. Korzystający z Kompleksu sportowego zobowiązani są do zachowania porządku i czystości na terenie
całego obiektu.
12. Na terenie obiektu zabrania się:
• poruszania na quadach, motorach, rowerach i innym podobnym sprzęcie - wprowadzania i użytkowania
sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem obiektu,
• wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
• wnoszenia napojów w szklanych opakowaniach,
• przeszkadzania w zajęciach lub w grze.
13. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w każdej sytuacji, w której warunki
atmosferyczne, techniczne i obowiązujące przepisy uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzając
zagrożenie dla życia lub zdrowia korzystających.
14. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
REGULAMIN BOISK DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
1. Boiska do siatkówki plażowej położone przy ul. Wrzosów 2 w Krapkowicach są ogólnodostępnym
obiektem stanowiącym własność gminy Krapkowice.
2. Administratorem obiektu jest: ………………………..........……………..
3. Z boisk do siatkówki plażowej, korzystać mogą wszyscy zainteresowani.
4. Każda osoba korzystająca z boisk do siatkówki plażowej jest zobowiązana do zapoznania się
z regulaminem i podporządkowania się jego zapisom.
5. W skład boisk do siatkówki plażowej wchodzą:
• cztery boiska do siatkówki plażowej o wym. 14x26m
6. Dzieci do 12- go roku życia mogą korzystać z boisk do siatkówki plażowej tylko pod opieką rodziców
bądź opiekunów prawnych.
7. Z boisk do siatkówki plażowej należy korzystać w strojach sportowych bez obuwia lub w obuwiu
sportowym, na płaskiej podeszwie.
8. Administrator może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt ze względu na organizowane imprezy, zawody
lub zajęcia, w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych oraz przy niesprzyjających warunkach
atmosferycznych.
9. Instytucje oraz osoby zainteresowane organizowaniem zawodów, turniejów, oraz innych form gry, mogą
je przeprowadzić po uprzednim uzgodnieniu z administratorem.
10. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach zorganizowanych odpowiada prowadzący
zajęcia. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest każdorazowo, przed rozpoczęciem zajęć, do sprawdzenia stanu
technicznego używanych urządzeń. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu prowadzący zajęcia ma
obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie
Administratora obiektu.
11. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych
użytkowników oraz stanowi sanitarno-higienicznemu boisk do siatkówki plażowej, w szczególności:
• poruszania na quadach, motorach, rowerach i innym podobnym sprzęcie,
• wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem obiektu,
• wykorzystywanie sprzętu i urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
• przeszkadzania w zajęciach lub w grze,
• zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.
12. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko korzystającego.
13. Osoby przebywające na terenie boisk do siatkówki plażowej i naruszające porządek publiczny, dobre
obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu
i do zaleceń lub pracowników administratora mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od
ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego.
14. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody.
15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za mienie prywatne przyniesione i pozostawione na terenie
boisk do siatkówki plażowej.
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16. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi
korzystający lub jego opiekun.
17. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w każdej sytuacji, w której warunki
atmosferyczne, techniczne i obowiązujące przepisy uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzając
zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników.
18. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
REGULAMIN BASENÓW REKREACYJNYCH
ZEWNĘTRZNYCH
CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Rekreacyjne baseny zewnętrzne są obiektem stanowiącym własność gminy Krapkowice.
2. Administratorem basenów zewnętrznych jest …………………………..........………..
3. Baseny zewnętrzne są czynne w sezonie letnim w godzinach : ……………………….
4. Z basenów zewnętrznych mogą korzystać: osoby indywidualne, dzieci, młodzież, dorośli oraz grupy
zorganizowane.
5. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać w okolicach basenów zewnętrznych i/lub korzystać z ww.
niecek wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Jako „okolice basenu” w rozumieniu niniejszego regulaminu,
uznaje się obszar wokół niecek basenu.
6. Zadania administratora obiektu związane z przestrzeganiem przez korzystających z zapisów regulaminu
wykonują osoby z obsługi obiektu oraz ratownicy
7. Osoby korzystające basenów zewnętrznych zobowiązane są do przestrzegania poleceń obsługi
i ratowników oraz bezwzględnego podporządkowania się ich nakazom.
8. Baseny zewnętrzne są obsługiwane przez ratownika przy czym z niecek basenowych mogą korzystać
wyłącznie osoby umiejące pływać, a osoby nie umiejące pływać mogą korzystać z niecek basenowych
wyłącznie pod opieką osób umiejących pływać.
9. Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, noszące koszulki koloru czerwonego lub
żółtego z napisem „Ratownik” lub „Ratownik WOPR”.
ZASADY KORZYSTANIA Z BASENÓW ZEWNETRZNYCH
1. Przed wejściem na teren basenów zewnętrznych należy zapoznać się z regulaminem basenów
zewnętrznych.
2. Warunki obowiązujące użytkowników:
a) korzystanie z WC przed wejściem do basenów;
b) mycie się mydłem pod natryskami przed wejściem do basenów;
c) utrzymywanie kostiumów kąpielowych w należytej czystości;
d) utrzymywanie czystości w otoczeniu niecek basenowych;
e) podporzadkowanie się poleceniom ratowników lub innych uprawnionych osób;
f) korzystanie ze stroju kąpielowego przeznaczonego do pływania.
3. Osobom przebywającym na terenie basenów zewnętrznych zabrania się:
a) powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób;
b) biegania po terenie obiektu;
c) wnoszenia na teren obiektu przedmiotów, które mogłyby wyrządzić szkodę innym osobom oraz innych niż
osobistego użytku i służących do pływania,
d) wprowadzania lub wnoszenia zwierząt;
e) wszczynania fałszywych alarmów;
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4. Dzieci noszące pieluchy muszą mieć założone jednorazowe pielucho-majtki przeznaczone do kąpieli.
5. Wszelkie skaleczenia czy urazy, osoba poszkodowana ma obowiązek zgłosić niezwłocznie do ratownika,
który udzieli pierwszej pomocy i sporządzi odpowiednią notatkę służbową lub protokół powypadkowy.
6. W przypadku wystąpienia wyładowań atmosferycznych lub złej pogody (silny wiatr, ulewny deszcz)
osoby przebywające na terenie basenów na wezwanie ratownika mają obowiązek opuścić teren basenów.
7. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków
odurzających.
8. Osoby niestosujące się do regulaminu lub poleceń ratowników, obsługi czy mogą zostać usunięte
z obiektu.
9. Na terenie basenów zewnętrznych zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej bez zgody
Administratora obiektu.
10. Osobom przebywającym na terenie basenów zewnętrznych nie wolno:
• wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika;
• niszczyć urządzeń i sprzętu;
• zakłócać wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szczególności głośno słuchać muzyki;
• popychać, wrzucać inne osoby do wody, przebywać na stanowiskach ratowniczych;
• zanieczyszczać teren basenów, grillować, wprowadzać rowery, motorowery, motocykle.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za zniszczenie sprzętu lub zagubienie przedmiotów przekazanych osobom przebywającym na basenach
zewnętrznych w użytkowanie obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości.
2. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub
zagubione przedmioty w tym rzeczy wartościowe.
3. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na terenie
basenów zewnętrznych.
4. Administrator obiektu nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminów
obowiązujących na terenie basenów zewnętrznych oraz instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i innych
urządzeń.
5. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w każdej sytuacji, w której warunki
atmosferyczne, techniczne i obowiązujące przepisy uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzają
zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników.
6. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH GMINY KRAPKOWICE
Regulamin korzystania z obiektu sportowego przy ulicy ……………….
w ………….........…..
§ 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Regulaminu dotyczy korzystania z boisk gminnych znajdujących się w następujących miejscowościach:
1) Krapkowice (dz. Nr. 11 K.m. 9 obręb Krapkowice) ul. Olimpijska 1,
2) Krapkowice (dz.nr 18/4, K.m. 16 obręb Krapkowice) ul. Wrzosów 1,
3) Żywocice (dz.nr 949, 501,502/2 i 492/7 K. m. 2 obręb Żywocice),
4) Kórnica- Nowy Dwór (dz.nr 927/2,928,929,930 i 931/1 K.m.4 obręb Kórnica),
5) Dąbrówka Górna (dz.nr 260/29 i 260/30 K.m.1 obręb Dąbrówka Górna),
6) Steblów (dz.nr 721/1 K.m.4 obręb Steblów).
2. Boiska stanowią własność gminy Krapkowice z siedzibą w Krapkowicach ul. 3 Maja 17.
Regulamin korzystania z obiektu sportowego przy ulicy ……………….
w ………….........…..
§ 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Regulamin obiektu sportowego, zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje na terenie obiektu
usytuowanego w ………………………………….. będącej własnością Gminy Krapkowice, zwanym dalej
„obiektem”.
2. Administratorem obiektu jest: ………......................………….
3. Wejście na obiekt sportowy oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów na nim
obowiązujących zawartych w powyższym Regulaminie.
§ 2. PRZEZNACZENIE
1. Obiekt służy do przeprowadzenia imprez sportowych, głównie rozgrywek piłkarskich oraz zajęć
rekreacyjno- sportowych.
2. Terenem rozgrywek piłkarskich jest wygrodzone boisko piłkarskie, boisko treningowe oraz trybuny dla
kibiców.
3. Obiekt jest powszechnie dostępny.
§ 3. ZASADY OGÓLNE
1. Korzystanie z obiektu przez grupy zorganizowane odbywa się po uprzednim dokonaniu rezerwacji
u Administratora , za wyjątkiem podmiotu i zakresu określonego w § 1 ust. 2.
2. Priorytet w korzystaniu z obiektu – wyłącznie w zakresie prowadzenia rozgrywek piłkarskich i szkolenia
młodzieży ma …………………………………., działający na terenie Gminy Krapkowice.
3. W przypadkach kolizyjnych, pierwszeństwo organizacji imprez na obiekcie posiada Gmina Krapkowice.
4. Rezerwacji obiektu można dokonywać osobiście lub telefonicznie (tel. ……………) u Administratora
obiektu. Osoby dokonujące rezerwacji obiektu zobowiązane są do punktualnego rozpoczęcia i zakończenia
zajęć, zgodnie z dokonaną rezerwacją. Opóźnienie czasu rozpoczęcia zajęć z winy rezerwujących obiekt,
nie uprawnia ich do przedłużenia czasu pobytu na obiekcie poza godzinami dokonanej rezerwacji
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5. Minimalny czas oddania do używania obiektu wynosi 1 godzinę zegarową.
6. Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia
sportowego.
7. Za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę odpowiadają wyłącznie
korzystający z obiektu.
8. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, marketingowa, a w tym: transmisje,
nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą
Administratora, Organizatora i Właściciela.
9. Uczestnik imprezy organizowanej na obiekcie ma obowiązek, w czasie jej trwania przebywać na
obiekcie oraz stosować się do zarządzeń służb porządkowych, służb informacyjnych oraz komunikatów
ogłaszanych przez spikera.
10. Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie
porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
11. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie
w celu przeprowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych lub widowiskowych, po uprzednim uzgodnieniu
organizatorem zajęć.
§ 4. ZAKAZY
1. Na terenie boisk sportowych zabrania się poruszania się na quadach, motorach, rowerach, rolkach,
deskorolkach i innym podobnym sprzęcie, wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego
z przeznaczeniem obiektu.
2. Na terenie obiektu zabrania się:
1) niszczenia urządzeń sportowych i płyty obiektu,
2) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
3) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
4) przebywania na terenie obiektu osobom małoletnim bez opieki osób dorosłych,
5) wprowadzania zwierząt na teren boiska piłkarskiego, boiska treningowego oraz terenu rekreacyjnego
z wyłączeniem pokazów organizowanych w ramach imprez rekreacyjnych.
§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu i znajdujących się na
nim urządzeń odpowiadają wyłącznie korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie lub
rodzice. Przy pokryciu powstałych szkód uwzględnia się również koszty naprawy.
2. Zabrania się korzystania z obiektu po zmroku, z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych.
3. Korzystający i przebywający na terenie obiektu zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych
w niniejszym
regulaminie
ponosząc
pełną
odpowiedzialność
za
własne
działania
i zaniechania, w tym następstwa ewentualnych wypadków, szkód na osobie i mieniu.
4. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w każdej sytuacji, w której warunki
atmosferyczne, techniczne i obowiązujące przepisy uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzają
zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników.
5. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
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UZASADNIENIE

Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały. Głównym celem uchwały jest uregulowanie kwestii
aktu prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej. Do takich obiektów należą wymienione w Uchwale obiekty
sportowe. Dotychczas w sposób formalny zasady korzystania z tych obiektów,
w większości nie były prawnie uregulowane.
Uchwalenie regulaminów obiektów sportowych nałoży na osoby korzystające z tych obiektów
obowiązek stosowania określonych norm i zasad zachowania. Zamieszczenie tekstu regulaminu w
miejscach obowiązywania jest zatem niezbędne, gdyż wyznaczy zasady prawidłowego zachowania
oraz wskaże sytuacje niepożądane.

Sporządziła: Tina Juchniewicz
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