
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIX/141/2011 

RADY POWIATU W SZCZECINKU 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012”  

przy Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku.  

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.: 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 

Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r.  

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 

1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 

i Nr 217, poz. 1281) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:  

Regulamin korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012”  

przy Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku  

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne  

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012” przy 

Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku, zwanego dalej „kompleksem sportowym”.  

§ 2. Administratorem kompleksu sportowego, jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Szczecinku.  

§ 3. Kompleks sportowy obejmuje boiska sportowe „Moje boisko – Orlik 2012”, lodowisko „BIAŁY 

ORLIK”, wypożyczalnię łyżew oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.  

§ 4. 1. Z kompleksu sportowego mogą korzystać wszyscy chętni na podstawie rezerwacji u osoby 

upoważnionej przez administratora lub na bieżąco za zgodą tej osoby, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 5, § 13 

ust. 2 i § 16 ust. 2 - 5.  

2. Korzystający z kompleksu sportowego zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i jego 

przestrzegania.  

3. Przed korzystaniem z kompleksu sportowego należy dokonać wpisu do ewidencji osób korzystających 

z kompleksu sportowego.  

4. Wpis, o którym mowa w ust. 3 jest dokonywany na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty) okazanego osobie upoważnionej przez 

administratora kompleksu sportowego.  

4. Administrator prowadzi harmonogram korzystania z kompleksu sportowego.  

§ 5. 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie niekorzystnych warunków atmosfe-

rycznych administrator lub osoba przez niego upoważniona może wyłączyć kompleks sportowy lub jego część 

z użytkowania.  

2. Administrator kompleksu sportowego zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji na obiekcie w celu 

przeprowadzenia imprez sportowo - rekreacyjnych lub widowiskowych.  
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§ 6. 1. Korzystanie z boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”, lodowiska „Biały ORLIK” oraz 

zaplecza sanitarno – szatniowego jest bezpłatne.  

2. Odpłatność za korzystanie z wypożyczalni łyżew określa rozdział 4 regulaminu.  

§ 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z kompleksu sportowego zgodnie 

z jego przeznaczeniem na terenie kompleksu sportowego zabrania się:  

1) wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych;  

2) wprowadzania zwierząt;  

3) wprowadzania i użytkowania sprzętu nie odpowiadającego przeznaczeniu boisk lub lodowiska, 

w szczególności: roweru, motoroweru, deskorolki, rolek;  

4) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;  

5) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;  

6) urządzania niebezpiecznych zabaw, rzucania śniegiem;  

7) niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska lub płyty lodowiska;  

8) palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub środków odurzających;  

9) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;  

10) przebywania poza dniami i godzinami, w których kompleks sportowy jest czynny;  

Ponadto:  

11) na terenie boisk zabrania się używania butów piłkarskich na metalowych lub plastikowych korkach oraz 

kolcach;  

12) na terenie lodowiska zabrania się jazdy pod prąd, jazdy z dziećmi na rękach, urządzania wyścigów, 

używania łyżew do szybkiej jazdy, używania kijów i krążków hokejowych oraz siadania na bandach 

okalających lodowisko.  

§ 8. 1. Wyposażenie i sprzęt znajdujące się na terenie kompleksu sportowego należy użytkować zgodnie 

z ich przeznaczeniem.  

2. Korzystający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia każdego zauważonego uszkodzenia 

wyposażenia lub sprzętu administratorowi lub osobie przez niego upoważnionej.  

§ 9. Osoby przebywające na terenie kompleksu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku, 

czystości i estetyki na terenie całego kompleksu sportowego i w jego bezpośrednim otoczeniu.  

§ 10. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z regulaminem korzystania z kompleksu sportowego podejmuje 

osoba upoważniona przez administratora, która w zależności od sytuacji może:  

1) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;  

2) nakazać opuszczenie terenu kompleksu sportowego;  

3) zakazać dalszych wstępów na teren kompleksu sportowego.  

§ 11. 1. Korzystający z kompleksu sportowego ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo we 

własnym zakresie oraz za ryzyko związane ze skutkami uprawiania sportu.  

2. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z kompleksu sportowego 

odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice lub opiekunowie.  

3. Osoby prowadzące zajęcia w ramach godzin wychowania fizycznego są odpowiedzialne za bezpieczeń-

stwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.  

§ 12. Dla korzystających z kompleksu sportowego funkcjonuje szatnia. Za rzeczy pozostawione w szatni 

oraz poza nią administrator boisk nie ponosi odpowiedzialności.  

Rozdział 2. 
Zasady korzystania z boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”  

§ 13. 1. Boiska sportowe „Moje boisko – Orlik 2012”, zwane dalej „boiskami sportowymi”, są czynne:  

1) W okresie letnim (kwiecień – październik) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, 

w soboty w godzinach od 10.00 do 20.00 oraz w niedziele i święta w godzinach od 12.00 do 18.00;  

2) W okresie zimowym (listopad – marzec) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00, 

w soboty w godzinach od 10.00 do 20.00 oraz w niedziele i święta w godzinach od 12.00 do 18.00.  
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2. W dniach nauki szkolnej w godzinach od 8.00 do 15.00 pierwszeństwo w korzystaniu z boisk 

sportowych przysługuje uczniom w ramach nauki w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Szczecinecki.  

§ 14. Administrator boisk sportowych zastrzega sobie prawo udostępniania poszczególnych boisk 

sportowych w tym samym czasie, na których rozgrywki nie kolidują ze sobą.  

§ 15. Korzystający z boisk sportowych są zobowiązani do używania odpowiednich strojów sportowych 

oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.  

Rozdział 3. 
Zasady korzystania z lodowiska „BIAŁY ORLIK”  

§ 16. 1. Lodowisko „BIAŁY ORLIK”, zwane dalej „lodowiskiem”, jest czynne w okresie od listopada  

do marca:  

1) W dni nauki szkolnej w godzinach od 8.00 do 20.00;  

2) W dniach wolnych od nauki szkolnej w godzinach od 11.00 do 20.00.  

2. Przerwa techniczna lodowiska trwa codziennie w godzinach od 15.00 do 16.00.  

3. Niezależnie od przerwy, o której mowa w ust. 2, osoba upoważniona przez administratora może 

zarządzić dodatkową przerwę na czyszczenie lodu.  

4. Podczas przerw, o których mowa w ust. 2 i 3, wszyscy korzystający z lodowiska muszą opuścić taflę 

lodu. Osoba upoważniona przez administratora oznajmia możliwość ponownego wejścia na taflę lodu.  

5. W dniach nauki szkolnej w godzinach od 8.00 do 16.00 pierwszeństwo w korzystaniu z lodowiska 

przysługuje uczniom w ramach nauki w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku.  

§ 17. 1. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych gumową 

wykładziną.  

2. Obowiązuje zakaz chodzenia w łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi 

wykładzinami gumowymi.  

§ 18. Na taflę lodowiska należy wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.  

§ 19. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby na łyżwach w liczbie nie większej niż 70 osób.  

§ 20. Na tafli lodowiska zaleca się jazdę w kaskach ochronnych. W przypadku niedostosowania się do tego 

wymogu, zarządzający nie odpowiada za następstwa zaistniałych wypadków.  

§ 21. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych (rodziców, 

opiekunów, trenerów, instruktorów nauczycieli).  

Rozdział 4. 
Zasady korzystania z wypożyczalni łyżew  

§ 22. Wypożyczalnia łyżew jest czynna w godzinach otwarcia lodowiska.  

§ 23. Łyżwy są wypożyczane na 1 godzinę. Po przekroczeniu tego czasu naliczane są opłaty za kolejne 

cykle 1-godzinne.  

§ 24. Wypożyczanie odbywa się na podstawie obowiązującego aktualnie cennika ustalonego przez 

administratora obiektu.  

§ 25. Wypożyczenia łyżew dokonuje się na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość ze 

zdjęciem (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty).  

§ 26. 1. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową do ceny zakupu sprzętu wg faktury,  

za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.  

2. Za uszkodzenie sprzętu wysokość i formę rekompensaty ustala administrator kompleksu sportowego lub 

osoba przez niego upoważniona.  

§ 27. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu.  

§ 28. Sprzęt należy oddać czysty oraz kompletny w stanie, w jakim został wypożyczony.  
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Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe  

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Szczecinku.  

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

  

 Przewodnicząca Rady  

 

Dorota Chrzanowska 
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