UC HWALA N il XXVI / 176/Z017
IlADY GMINY BABOSZEWO

z dnhl 271utego 201 7r.

w sprawie trybll i z;;,slld korzystania z gminn ych obicktow uzytccznosci publicznej

w Gminic Baboszewo.
Na podstuwie art. 40

liSt.

2 pkt. 4. art. 41

liSt.

I ustawy z dniH 8 marca 1990 r.

gminnym (D7.U. z 2016 r. paz. 446 z poin.

ZI11.)

0

sumorz'ldzie

Rada Gm in y Baboszewo uchwala ,

co t1ast~pLljC:

§I
I. Okrcs la silt tryb i zasady korzystania z gminnych ob iek tow uzyteczll osc i publi cznej
Gmini e Baboszcwo \V ronnie rcgul tHl1in6w. tj .

\V

I) Regulamin korzystan ia z Halj 5POl1owO- Widowiskowej \V Baboszcwie sta n ow i~c y zaJqcznik
Nf J do nini ejszej lI chwa ly
2) Rcgulamin korzystan ia z kompl eksu boi sk sp0l1owych w Baboszcwie stanowiqcy zal'lczni k
Nf 2 do ninicjszcj uchwa ty
3) Reguial11in korzystan ia 7.C Stadionu sporrowego w Baboszcwic stanowiqcy zalqcznik Nr 3
do niniej s7.cj uchwaly
4) Rcgulamin korzystania z plaeow zabaw lI sytuowan yc h na tcren ie Gm iny Baboszewo
stanowiqcy za lqczn ik Nr 4 do niniej szcj uchwa ly
5) Regu lamin korzystania z silown i ZCwlliftrznych usyruow'lnyc h na te rcnie Gm iny Baboszcwo
stanowiqcy zalqcznik Nr 5 do ninicj szej lIch wu ly.
2. Zasady odp latnosei za korzysta ni e z gminn yc h obi ek tow uzytcczllosci publicznej
w Gmin ic Baboszewo okreslonc sq odr~bn Yll1i przcpi sami.

§Z
Rcgul a min y.o ktorych mowa w § I pod legajq ogloszeniu
lub bczposrednio przy ob iekeic.

lHl

terclli e lok alizacj i danego obicktu

§3
Wykonan ic uchwaly powicrza si<; Wojtowi Gm iny Baboszcwo.

§4

>z

~

Uehwala wehodz i \V zyc ic po uplyw ie 14 dni od dnia oglosze nia w Dzienniku Urz<;clowym
Wojewodztwa Mazowicck icgo.
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REGULAM IN KORZYSTAN IA Z
HAll SPORTOWO - WI I)OWISKOWEJ W BABOSZEWIE
§I
I. ;..! ini cjszy Rcgulamin o krcs la Iryb i zasady korzystania z Ha li SP0l10wo-Widow iskowej przy
lIl. J. i A. Brodeck iell 6 w Baboszewie.
2. ZarzfJdc'l Hali SPO!1owo-Widowiskowej w Bahoszewie zwancj dalej .,Ha lfJ'· jest Urz<!d
Gllliny w Baboszcwie z sicdzibfJ przy ut. Warszawskicj 9A 09-130 Baboszewo zwany dalej
"Admi n istratorcm··.
3. Podczas imprez sp0l10\vyc h. rekreacyjnych_ kulturalnyeh. rozrywkowych i inllych, w tYIll
imprez masowych obowi4zuj4 przepisy w rozlll11icniu Ustawy 0 bczpi eczelistwie imprez
mi.lsowych oraz podczas trcn ingow. zaj<;c SpoJ1owyc ll i rekreacyjnyell o procz postanowiCl"1
l11t1l eJszego Regu laminu ohow i,-!zujq rown iez reglli amin y, opracowane przez ieh
Organ izatorow.

§2
Wejsc ic na tcrcn Hali oznacza automatycznie bezwzgl<;dnfJ akcep l acj~ przepi sow zaw311ych
w nini ejszYIll Regu laminie oraz regulaminach obow i'lzujqcych podczas imprez masowyeh
i innych zaj<;c.

§3

I. Hala otw311a j est od ponicdzialkll do piqtku w godz inaeh:
I ) od 8 00 - 15 00 - dla dziee i i mlodzieiy gminn ych placowck oswialOwych ,
2) od 1600 - 21 00 - d la wszystkich za intcresowanych

3) w soboty i w ni edziclc - zgodnic z terminarzcm zawodow i illlprez.
2. W godzinaeh od 21 :00-8:00 i wowczas gdy Hala jest za m kn i ~ta zab ron ionc jest przebywan ic
na jcj tercni c os6b nie upowazni onyeh przez Administratora.

J. ll ala

udost~pniana

jest osobom tizycznym i grupo1ll zo rganizowan ym.

4. Korzystanie przez grupy zorganizowane odbywa si9 za zgod<J Ad mini stratora w oparelU
o harmonogram .
5. Z Hali korzystac mog,}:
I) elzieei i mlodz ici. szko lna pod nadzorcm nauezyc icl a,
2) kluby i sekcje spol1owe pod nadzorcm in slruktora lub trencra,

3) 7aklady praey. instytueje i organizaejc,
4)

o:.ohy fizyeznc.

5) dzieei do lat 13 mogq prL.cbywac na tcrcnic Hali wylqeznic pod opickq os6b pelnoletnich,

6) osoby uezcstniez~ee ora7 kibiee wylqeznie podezas organizowanyeh imprcz SpoI1owyeh.

z udzialem publiczllosei.
6. Z II nli korzystac nie 1110g:'1 osoby:
I) ktorych SIan wskazuje na spoiycie alkoholu. lub ktore sq pod wplywem dzialania srodk6w

odurzaj:.!cych.
2)

z Pl7Cciwwskazaniami Ickarsk imi.

3) zaklocajqcc porz~dek.

7. Osoby korzystaj'!ce z I-Iali
sanitamych.

mogq korzyslae ze znajdlljqcych

si~

w lll Cj p01l11eSZCZell

8. Korzystajf!cy z Hali mllszq obowiqzkowo zmi cnie str6j i obllwie na sportowe.

§4

I. Podczas korzystan ia z Hah zakazuje si<;:
1) wchodzcnia na obszary, kt6re nie SI:! przeznaczol1c dla widz6w Illb Sf! wyl~czol1c
z uzytkowan ia.
2) rZlIca nia prLedmiotami .
3) lIzywania wll igamego. obrazliwego siownictwa. splcwama obscenicznych pioscnek
i obrazania jakichkolwick osob.
4) rOZll1ccnl1la ogllla.
5) pis<lllla na budynkach. urz<}dzeniach. drogaeh. ieh malowani a lub ok lejania,
6) 7alatwinnia potrzeb fizjologieznych poza toalctalll i lub kabinami TOY-TOY
7) SI111CCCllIa.
8) wywieszania flag. transparentow i przygotowa nia innyc h fonn oprawy meczoweJ
o trcseiach ob razli wych iub prowokacyjnych.
9) wchodzenia na teren Hali innym i drogami , niz wcjsc ia udostypn ione.
10) zasl<lwiania dojse i drog dojazdowych do insta lacji przcciwpozarowyc h. tarasowania
wYlyc70nych prlejsc i wyjsc ewakuacyjnych.
11) sprzcdazy Iowa row bez zezwolenia Admin istratora.
12) rozdawania ulotck. drukow. rck lamowania towarow i us lug, akw izycj i itp. bez zgody
organizalora lub Adillinistratora Hali.
13) rrzcprowadzania zb iore k pieniyznych bez zgody Admini stratora.
l..t) wprowadzania zwicrz<!1. z wyjqtkicm imprez tcmatycznych.
15) pa lcnia tytoniu poza mi cjseami do tego wyznaczonymi .
2. Na tcren Hali zabran ia si<; w szczegolnoSci:
i) wlloszcn ia bron i wszclkiego rodzaju lu b jej atrap.
2) wnos7.enia przcdmiol6w. kt6re mog,! bye uzyte jako brOlllub pocisk.
3) wnoszcn ia pojclllnik6w do rozpy lania gazli. slIbstancji zrqcye h lub farbujqcych.
4) wiloszen ia butelek i opakowa11 szkl anych.
5) wnoszen ia fajerwerkow. petard i innye h przedmiotow pirotce hnicznyc h oraz ieh uzywan ia

6) wlloszcnia instrumciltow do wytwarzan ia dzwit;kll 0 Ilapt;dzic mcchallicznym.
7) uzywania wskazn ik ow lascrowych.
3. Osoby niszcz<jcc sprzli(t i lIrz<jdzcn la znajduj<jce SIt; w Hali b,!dz Icll opi ck ullowie prawni
ponosz<l odpow iedzia lnosc maleri alnq.

§5
I. Prowa dzqcy zajttcia powinicn sprawdzic stan techn iczny urz'!dzen, z klorych bt;dzie
korzystal. W przypadku zauwazcnia usterck zobowi<jzany jest zglos ic tcn fakt osob ie
dozoruj,!cej obickt.
1. Osoby korzystaj<Jce Z ob ick tu zobow iqzane s,! do przestrzcga ni a przep lsow bhp I p.poz.
3. Wsze lkic ska lcczenia. lIrazy itp. nalczy ni ezwiocznie zglaszac instmktorow i, trcnerow i lub
obsludzc Hali .
.ok Prowadz<!cy zaj~cia odpowiada za sta n czystosci i porlqdkll w szatniach i pom ieszczeniach
po kazdych zaj\(c iach.

§6
Wszc lkl c ska rgi oraz wn ioski dotyczqce sluzb porzqdkowych. infonllacyjn ych oraz obslugi
i funkcjonowfmia Hali Illozn<.l kicrowac w fon"ie pi semnej do Urzt;d u Glll iny \V Baboszcwie.
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REGULAMIN KORZYSTANIA
Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYC H W BABOSZEWIE

§I
l. Niniejszy Rcgulamin okres la tryb i zasady korzysta111a z kom pl eksu boisk sportowych
.. Mojc boisko - ORLIK 2012'" oraz kortu tenisowego przy ll i. J. i A. Brodeckich 6 w

Baboszcwic.
2. Zarzqdq kompleksu boisk sportowych ,.Moje boisko - ORLIK 20 12" oraz kortu
tcnisowcgo w Baboszewie zwanego dalej "boiskami" jest Urzqd Gminy w Baboszew ic
z siec1zibq przy ul. Warszawskiej 9A 09-130 Baboszewo zwany dalej
.. Adm ini st ratorcm".
3. Podczas imprez Spol10wych. rckrcacyjnych. kultura ln ych, rozrywkowych i innych.
w Iym imprcz masowych obo\Vi~zuj q przepi sy w rozull1ieniu Ustawy 0 bezp ieczenstwie
imprez lllasowych oraz podczas treningow. zajyc Sp0l10wych i rekrcacyjnych oprocz
postanowiCl1 niniejszego Rcgulaminl1 obowiqzuj'l rowni ez regulaminy, opracowane
przez ieh Organizator6w.

§2
Wejscie na teren bo isk oznacza automatycznie bezwzglydnq akccptacjy przep isow zawartych
w niniejszym Regl1lamini e oraz regulam inach obowiqzujqcych podczas imprez i inn ych zaj~c.
§3
I. Bo iska sq otwm1e w nastypuj'lcyc h dniach i godzinach:
I) poniedzialek-piqtek godz. 8.00-16.00 - w roku szko lnym pierwszenstwo korzystania z boisk
maj;:! uczniowie szk61 z siec1zi b" \V Baboszcwie.
2) poniedzialek - piqtek godz 16.00-21.00 dost'rpne dla wszystkich zainteresowanych,
3) sobota - godz. 10.00-16.00 (dotyczy boiska Orlik) - dosttfpne d la wszystkieh
zaintcresowanyeh. z zastrzezen iem it \V przypadku gdy w terminarzu zawodaw i im prez s;:!
zap lanowane na sobotr;; lub nicdzie19 zawody lub imprezy w Hali Sportowo-Widowiskowej w
Baboszcwie Illb na boiskaeh, boisko b~dzie zamkni~te,
4) soboty i nicdziclc - zgodnie z tenn inarzcm zawodaw i imprez.
2. W godzinach od 21 :00-8:00 (poniec1z ialek - piqtek) i w6wczas gdy bo iska sq zamknitfte
zabronione jest przebywanie na ieh tereme os6b nie llPowaznion yeh przez
Admi nistratora.
3. Boi ska

udost~pniallc

sq osobom fi zyczllym i grupom zorgan izowanym.

.:1. Korzystanic prZC7 grupy zorgan izowane odbywa silY za zgodq Adm inistratora w oparciu
o harmonogram.

§4
1. Z bo isk korzystac ll1og,r
1) dzicc i i mlodzici szko l1l3 pod nadzorcm nauczycic la.
2) kluby i sekcje sp0t10WC pod nadzorem instruktora lllb Irencra.
3) nk lad y pmcy. instytucjc

i organizacje,

4) osoby fizyczne.

5) dziec i do lat 13 mogq przcbywac l1a tcreni c boisk wylqc2nie pod opi ck:.! os6b pclnoletnich,
6) osoby llczcstniczqce oraz kibi ce wylc:jczni c podezas organizowanych imprez sportowych.

7 udzialem publ icZllosc i.

2. Z bo isk korzyslac nic mog,! osoby:
1) ktoryc h stan \\Ska7ujc na spozyc ie alkoholll. lub kt6re s<! pod wplywc m dzialania srodk6w

odurnjqcych.
2)

z przcc iwwskazan iami lekarsk imi.

3) klorc zaklocajf! por7qdck.

3. Zakazuje silT korzystania z bo isk w przypadku bmku zgody Adm ini stra tora w sytuacji
nickorzystnych warunk6w atmosferycznych .

..t. Osoby korzystajqce z komp lekslI boi sk sportowych .. Moje boi sko - ORL IK 201 2" mogq
korzystac 7 pomiesZC7cil sanitarn yc h znajdujqcych
kompleksic.

si ~

bezposrednio przy tym

5. Osoby ko rzystaj :.!ce z kortu tenisowcgo mog'} korzystac z pomicszez.el' sanitarn yeh
znnjdujqcyeh

si~

w Hali Sportowo- Widow iskowej w Baboszcwic.

§5
1. Warunkiclll korzy:stan ia z bo isk jest posiadan ic od powiedniego stroju Spol10wego i obuwia
spol1owego. ~a bo isku p il ka r~kim i korcie rcnisowym dopuszcza s i ~ obuwic z malymi korkami
7 lworzywa sztuczllcgo oraz obuwie typll hal owcgo. a l1 a bo isku z naw icrzc hniq poliurctanow<!
tylko obllwie typll ha lowcgo .
.., Podczas korzystania 7 boisk za kazuje
I) wchodzcni a na

si~:

obszary. ktore !lie sq przeznaczone dla widzow lu b S,! wyl,!czolle

z uzytkowan ia.
2) rzllcania pl7i!dmiotami.
3) uzywania wul gamego . obrazliwcgo slown ictwa. spi cwa nia obsccni cznyc h piosenek

i obrazania jakichkolwick osob.
'-I) rQZlllc(.;anl;J ognia.
5) pisania na budynkach. urzqdzen iach. drogacll. iell malowania lub oklejania.

6) zalatwiania potr7cb fizjologicznyeh pon toa letami lub kabinami TOY-TOY.
7) slll iccCIlIU.

8) wywicszal1la fl ag. transparentow i przygotowania innych fonn o prawy meczoweJ
o trcsciach obnlz li wyc h lub prowokacyjnych.
9) wchod7cnia na Icrcn komp lcksu boi sk inn ymi drogam i, ni i wcjSc ia udosttrpnione,
10) 7aslaw iania dojsc i drog dojazdowych do instalacj i przeciwpozarowyc h. tarasowania
wytyezonyc h przcj sc i wyjsc ewakuaeyjnych.
II) sprzcdazy towarow bez zczwo leni a Administratora.
12) rozelawania ulotck. dru kow. rcklamowania towar6w i us lug. akwizyeji itp. bez zgody
organizatora lub Adm ini stratora.
13) pf7cprowadzania zb i6rck pi eni~z n yc h bcz zgody Ad mini stratora .
14) wprowadzan ia ZWiCfZ:}t. z wyj:}lkicJ11 imprez tematyeznych.
3. Na tercn boisk zabra ni a s i ~ W szczcgo lnosei:
I) wnoszcnia broni wszc lkiego rodzaju lub jej rttrap.
2) wnos7enia pr7cdmiotow. ktore mog:} bye uzyte jako brOil tub pocisk,
3) wnos7en ia pojcmnikow do rozpylania ga7l1 . substancji zqeych llib farbuj'lc yeh.
-1.) wlloszcnia bu tclek i opakowati szk lanye h.
5) wlloszcn ia fajenvc rk6w. petard i innych przcdmiotow pirotechni cznyc h oraz ieh uzywania
6) wnoszcnia instrulllclltow do wytwarzH nia dzwi9ku 0 nap~d z i e mcchani cznYIll ,
7) u7ywania wskainik6w laserowych .
..L Osoby nis7cz:}ec sprztrt i urz,!dzcnia na tercn ic boisk b..!dz ieh opicklillow ic prawn i ponosZ<l
odpow iedz ialnosc materialn"!.

§6
I. Prowadz'ley zajt;c ia powinien sprawdz ie stan tcchniczny boi sk urz'ldzcli. z kto rych b~ d z i e
korzystal. W przypadku zauwazen ia llslerek zobowi<Jzany jest zglosic len fak l osobie
dozoruj,!ccj obiekt.
2. I'.... a tcrcnic boisk obow i'lZllje zakaz poruszania s i~ na rowerach, rolk ae h. deskorolkach
i inn ym podobnym sp rz~cic.
3. Osoby korzystaj'!ce z boisk zobow;'Izanc sf! do przcstrzegan ia przepi sow bhp i 1'.1'02:.
-1.. Wszelk ic skaleczenia. urazy itp. nalezy ni czwlocznic zglaszac instruktorowi. trenerowi Iub
obsludzc obicktu.
5. Prowadz'lcy zajt;c ia odpowiada za stan czystosc i i porz11dku \V szatniach i pomicszczen iae h
po kaidych zaj9c iach.

§7
Wsze l ki~

skarg i oraz wnio~ki dotycz<!ce sl uzb porz<}dkowyc h. infonnacyj nye h oraz obslugi
i fu nkejono\vania ob iek tu tllo2:na kicl"Ow:\c w form ic piscmnej do U rz ~d u Gmin y
W Baboszew ic.
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REGU LA IVII N KORZYSTAN IA
ZE STADIOI\ U S PORTOWEGO W BABOSZEW I E

§I
1. N iniejszy Regulamin okresla tryb i zasady korzystania ze Stadionll Sp0l1owego przy
uL Sportowcj w Baboszcw ie.
2. Zarz4dq Siadiollll Sp0rlowego w Baboszcw ie zwanego da lej .. Sladiollc m" jest Urz<}d
Gminy w Babos7cwie z sicdzib<} przy ul. Warszawskicj 9A 09-130 Baboszewo zwanym
dalej .. Admillistratorem'·.
3. Podczas imprc7 spollO\\'ych. rckreacyjnych. ku lturalnyc h. rozrywkowyc h i innych.
\\' tym imprcz 1l1asowych obowiqzuj4 prze pi sy w rozlIll1ien iu Ustawy 0 bczpieczellstwie
imprcz maso\\ych oraZ podczas treningow. zaj~c sportowych i rckreacyj nych oprocz
postanowidl ninicjszcgo Rcgulaminu obow i4zujq rown ic7: rcgulamin y, opraeowanc
przez ie h O rganizatorow.

§2
Wejscie na teren Stad ionu oznacza automatycznic bczwzg h;dn q akccptacjlf przCPl sow
z<\waJtyc h w nillicj szym Rcgu laminie oraz regulam illach obowiqzujqcyc h podczas imprcz
i illll ych zaj~c.

§3
I. Stad ioll przcznaczOlly jest do organizowallia zawodow i zajyc sportowych, imprez
sportowych, rckrcacyjnych. ku ltllralnych i osw iatowych.
') Swdion je~t otw;:I11Y od pon iedz ia lkll do niedzic li - w godz. 7.00 do godz iny 2 1.00
3. W godzin<lch 21.00-7.00 zabron ione jest przebywani c 113 terenie Stadiollu osob me
upowazn ionych przcz Adm il1i str<ltora.

I. Ze Stad ioll u mog,! korzystac:
I) kluby sportowc i stowarzyszenia ku ltury fizyc z nej.

2) szko ly i przcdszko la z tcrenu Gm in y Baboszcwo w obec nosc i nauczyc ic la, trenera lub
instruktora.
3) zorgan izowanc grupy Spol10we W obecnosc i trcncra lub in strukto ra .
4) inslytucje i przedsi~biorstwa.
5) osoby prywamc.
2. Z ob icktu kOI7YSl<lC nie mog,! osoby:
I) kl6rych stan \\'skazujc na spozyc ie <l[koho [u . lub ktore S4 pod wplywe m dzi<llania srodk6w
odurzaj<leych.
2) z przeciwwskazaniami lekarskim i.
3) kt6re za klo caj~ pOI7<.)dek.

3. Osoby do lar 13. korzystajqce z lIrz<~dzeil sportowyc h. mog<) przebywac na terenic
Staclionu tylko pod opick,! osob doros lych.
-l. Za bC7picCZCI1.stwo i pornlclek na obickcie w lrakcic illlprezy oclpowiada organ izator
1lllprc7y.
5. Wszystkic osoby przcbywaj<)ce na tcrelli c obicktu. zobow il!za ne S<J do
podporz<)dkowania si~ poleeen iolll praeownik6w Ad mini st ratora. shezb porzqdkowych
i os6b upowaznionych przez Administratom.
6. Sp rzedaz. poda\\'anic i spozywa nic napojow alkoho lowych na tercn lc Stadionu moze
odbywac si<;: tylko za zczwolenicm wydanym l1a podstawic odr<;:bnych przepisow i

\V

miejscach do tego \\ yznaczonych.
7. Nadzor nad lltr7ymallicm i konserwacjtt Stadionu oraz terminami. organi zacjq imprez.
trcn ingow i zaj~e sp0rlowye h sprawujc Adm ini strator.
g. Na St<ldioni e. za zgod<} Adm ini stratora. podm ioty. 0 kt6rych mowa w pkt. I - mog;:!
organizowae imprczy. w tym imprczy musowe. przy organizowaniu imprcz masowych
wym<lg<lne s4 slosowne pozwolen ia.
9. Rozgrywki sportowe. mecze. programowe zajc;c ia oraz inne imprezy re kreacyj no sporrowc. kultllra lnc i oswiatowc odbywaj,! s i~ wg wczdn iej llst[tl o nego przcz
Aclministratora StadiolllJ harmonogr<llllu.
10. Udostt;pnianie organi7alorowi Stadiollu lub jego cZ~Sci llasl~pujc na podstaw ic umowy
zawartcj przez organizfllora imprczy z Admin istratorem Stadiollu, na zasadach
okrcSlonych w tcj ul110wie oraz Regulaminie korzyst[tnia ze Stadionu.

§5
1. Na teren Sladiollll zabran ia s i~ w szczegol nosc i:
I) wI1os7cnia broni wszclk iego rodzaju lub jej alrap.
2) wnoszcn ia przcdmiotow. kt6rc mog,! bye uzytc jako brOll lllb pocisk.
3) wnos7cn ia pojcmnik6w do rozpylania gazlI. sllbstancji zqcych Illb farbuj,!cych,
..I.) \\l1oszenia butelek i opakowari szk lan yc h.
5) wnos7enia fajcrwerk6w. petard i innyeh przcdmiot6w pirotechn icznych oraz ieh uzywani[t
6) wnoszcnia instnlll1Cntow do \\ytwarzania di:wi~ku 0 nap<;:dzic mechani cznym.
7) u7ywania wskaznikinv l[tscrowych.
') Podczas zawodow i zaj~e sp0l10wych, imprcz sportowyc h. rckreacyjnych, ku llura lnych
i oswiatowych na Icrenie Stadionu z[tkazuje si~:
1) wchodzenia na obszary. ktore nic s.! przeznaczonc dla widzow lub sq wyl,!czone
7 u7ytkowania.
2) rzucania przedmiotl.lmi.
3) l1zywania wlllgarncgo. obrazliwego slownictwa. Spi cw[tllia obscenicznye h piosenek
i obrazania jakiehkolwick osob.
-t) rozmecama ogma.
5) pisania na budynk[tch. urz<!dzcniach. drogach. iell malowania lub ok lejania
6) 7alatwian ia potr7eb tizjologieznyeh poza toa lclami lub kub inami TOY-TOY
7)

SIllICCCI1l<\'

8) wywicszania flag. transparcntow i przygotowan ia innych fo rm opmwy mcezowcj
o Ircsciach obraz liwyeh lub prowokacyj nych.
9)

wchod7cn ia na tcren Sladiollu innymi drogami. niz wejsc ia udoslf;pnione.

10) zastaw ian ia dojsc i dreg dojazdowyc h do instalacji przeciwpozarowych, tarasowan ia
wytyczonych przejsc i wyjsc ewakuacyjnyc h.
II) sprzedazy towarew bez zezwo lenia Administratora,
12) rozdawania ulotck. drukew. rck lamowani<l towarew i llsiug, akwizycj i itp. bez zgody

organ izatora lub Administratora Stadionu.
13) pr7eprowadzania zb iorek pi cn i ~i:nyc h bez zgody Administratonl.
14) wprowadzania zw icrzqt. 7 wyj'!tkiclll imprez tematycznych.
3. Prowadz'-!cy zaj~cia powill ien sprawdzic stan techniczllY boi ska i urz,!dzeri. z kterych
bttdzie korzystal. \V przypadku zauwazeni a Llsterek zobowi'!zany jest zglosic ten fakt
osobie d07oruj,!cej obi~kt.
..L Na lercnic Stadiollll obowi<lzlIje zakaz poruszania s i~ na rowerach , ro lkach.
deskoro lkach i inn ym podobnym Sprzttcic.
5. Osoby niszcz'!cc Spl'7~t i Ul'z,!d 7.cnia na tercnie Stad iollll b,!dz ieh opiekunowie prawni
ponosz,! odpowied7ialnosc l11alcrialn;:,.

§6
Wszclk ii, ! skargi oraz wmosk i dotycz<lCC sluzb porzqdkowych. infol111acyjnych oraz obslugi
i funkcjonowani'l Stad iollu moina kierowac w fom,ic pisCTllllcj do Urz~dll Gminy
\V Haboszewic.
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REGULA~IIi'i

KORZYSTAi'iIA Z PLACQW ZABAW USYTUOWAi'iYCH NA TERENIE GM I NY
BABOSZEWO

§I
I. Nillicjszy Rcgulalllin okrcs la tryb i zasady korzystallia z placow zabaw lIsytuowanych
na tc ren ic Gm illY Baboszewo: tj placu zabaw w C icszkowie Starym oraz placu zabaw
w Bahoszewic przy ul. Mazo\\'ieck icj.
2. Zarzqdq pl aco\\, zabaw z tere nu Gm iny Baboszcwo zwanych dal ej .. Placam i Zabaw" jest
Ur7'ld Gminy w Baboszewic z siedz ib<l przy ul. Warszawsk iej 9A 09-130 Baboszewo zwany
da lcj ..Admini stratorcm·'.

§2
I. Wcjscie l1a teren Pl acow Zabaw oznacza aUlo matyczn ie bezwzg l ~dn<l akceptacjf;
przepisow zawaltych w niniej szym Rcgulaminie.
Przcd przyst<!picniem do korzystan ia z urzqdzcil na plaeach zabaw nalczy sprawdzie
stan techlliczny urzqdzcil - ustcrki nalezy zglasnc Admini stratorowi.

§3
I.

Place zabaw sq otwarte od 8.00 do zmroku, korzystallie i przcbywan ic po zm roku jest
zabron ionc.
Korzystanic z placow zabaw odbywa s i ~ bez l1ad70nl i opicki Administratora.
3. Z urzqdzcIl placow zabaw Illogq korzysfac dziec i i mlodziez do lat 15.
4. Ozieci do lat 7 mogq przcbywac na tercnie placow zabaw wyl'lczn ie pod opickq
rod7icow Iub opiekul1ow doros lych.
5. Z urzqdzcll zabawowyeh nalczy kOJ7ystac zgodnie z ieh przeznaczeni em.
6. Korzystanie przcz dzicc i z poszczegolnyc h urz'!dzcil za bawowych powinllo bye
dostosownne do rozwoju psychofizycz tlcgo dzicckn. co nalezy do occny rodz ica Ilib
opi ck un n d7iccka.
7. Na lereni c plaeow zabaw zabran ia s i ~:
1) prLcbywania osobolll pod wplywCJ11 alkoho lu lu b pod dzialanicm innye h srodkow
oU uI7aj'!cych.
2) nis7czcnia sp rzlftll i urzqclzcll.
3) jazdy nu roWCI7C j gry w pilklf.
4) wspinan ia si~ na lIrz,!dzcnia.
5) zasm ieccn ia tcrcn u.
6) wprowadzilll ia 7wierzqt.
7) zak16cania por7qdku (np.: lIzywunie slow uwaza nych za obraz liwe)

6. Osoby niszcz<Jcc

sp rz~t

i urz<Jdzenia plaeu nbaw

b~d z

ieh opieku llowie prawni ponosz<!

odpowiedzia lnosc matcrialn<!.

§4
WS7e1kie skargi ora7 wni oski clotycz<!ce slu i b porz<!dkowych , infol1nueyjnych oraz obslugi
i funkcjo nowania Pl aco\\, Zabaw 11l07na kierowac \V fon n ie pi scmllcj do Urzc;:du Gminy
\v S"boszcwic.
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REGULAMIN
KORZYSTANIA Z SILOWI> I ZEWNE;TRZNYCll USYTUOWANYCH NA TERENIE
GM INY BABOSZEWO

§I
I. Niniejszy Regulamin okrd la tryb i zasady dost~pno sci i korzystania z sitowni
zewn<rtrznych usytuowanych na tcrenie Gm lll Y Baboszewo: tj. w Baboszewie przy ul.
Mazowieckiej. w 8aboszewie przy ul. J. i A. Brodeckich oraz w Mystkowie przy Szkole
Podsti.\wowej .
..,

Zarzqdcq Silowni ZC\\"Il~trznyc h z terellu G miny Baboszewo zwanyc h dalcj
"Silo\\"lliami Zewll'ttrznym i" jest Urz"d Gmi ny w Baboszew ie z siedzibq przy

ul. Warszawskiej 9A 09-\30 Baboszcwo zwany dalcj ,.Administrato rem'·.
§2
I. WCJscie na terell Silowni Zewn~ trzny ch oznacza automatycznie bezwzgl<;dm)
akceptacjt; przepisow zawartych w ninic.Jszym Regulamini e.
') Przcd przyslqpieniem do cwiezcllna lezy sprawdz ic stan techniczny urzqdzcll - usterki
nalezy zglaszac Admin istratorow i

§3
I. Silownie Zewn~trzne S,! og6 Inodost<;pne.
2. Na terenie Silowni Illozna przebywac w godz. ad 6:00 do 22: 00.
3. W goclzinc:lch 22.00-6.00 zabron ione jest przebywa nie na teren ie Si lowni Zcwn~ trzn ych
osob nit upowaznionych przez Admi ni stratora .
4. Korzystanic z urzqdzdl silowni odbywa si<; bez nadzonl i opieki za rz'ldzajqcego
silowniq
5. Silownie Ze\\'n~trzlle przeznaczo ne Sq dla os6b doroslych i dzieci powyzej 10 roku
zycia . Dzieci do 14 roku zycia powi nn y pozostawac pod opick,! os6b doroslyc h.
6. Z Silowni Zcwnytrznych nie mog'} korzystac osoby:
[) kt6rych stan wskazuje na spozycie alkoholu. lu b kt6re s'} pod wp lywclll dzialania srodkow
odurzaj'lcych.
2) z przec iwwskazaniam i lekarskimi.
3) ktorc zakl6caj'l porz'ldek.
7. Grupy szkolnc mo£<! korzystac z urzildzcli sil own i wylilczn ic pod nadzorcm
nauczyc icla. kt6ry odpowiada za ieh bezpieczenstwo.
8. Urzqdzen ia Sq przeznaczone do rekreacyjnego trcn ingu. Cw iczcnia nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcj'l przymocowanq na kai:dym urz"dzen iu. a ieh intensywnosc
dopasowac do indywid ua lnej kondycji. Z powodu ni cprawidlowego lub zbyt
intcn sywnego treningu 1110g'1 \vyst~powac kontuzje lu b urazy.
9. Osoby korzystaj,!ce Z urzqdzcli silow ni cw iczq na wlasn<j odpowiedzialnosc.

10. Na tcrcn ic Silown i Zcwn~trz n ych zabrania s i ~:
I) przebywani a osoholll pod wptywem alkoho lu lub pod dz ia lani c m innych srodkow
odurzaj<}cych.
2) niszczen ia sprzf;lu i Ul7<}dzell.

3) jazdy na rowcrzc. des korolkach. rolkach itp. oraz gry
4) wspina nia sil; na urzqd7cllia.
5} 7asmi ccen ia terenl!.

\V

pil ky,

6) wpro\\'adzania zw ic rzqt.
7) 7<lktocania pOrl(!dku (np.: uzywania s low uwazanyc h za obrazli we)

II. Osoby niszcz'lcC s p rz~ t i urzqdzen ia Si towni Zcwncrtrznych bqdz ieh opi ek unowie prawni
ponoszq odpo\\ icdzia lnosc rnateria lr1<!.

§4
Wszdkic skargi oraz wilioski dotyczqcc s lu zh pOfZ<}d kowych. infonn<l cyjnych oraz obslug i

i funkcjono\\"a nia Silown i Zcwn ~tfZnych Illoi.na kierowac w fonn ie piscmnej do Urzydu Glllin y
\\ Baboszewic.
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