UCHWAŁA NR IX/49/2015
RADY GMINY SADKOWICE
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych
stanowiących własność Gminy Sadkowice
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku
poz. 594, poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) – Rada Gminy Sadkowice uchwala co następuje :
§ 1. Wprowadza się regulamin korzystania z placu zabaw, terenów rekreacyjnych i sportowych stanowiących
własność Gminy Sadkowice w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadkowice
Tadeusz Pietrzak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/49/2015
Rady Gminy Sadkowice
z dnia 24 czerwca 2015 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE
GMINY SADKOWICE
Obiekt sportowy zwany dalej obiektem przeznaczony jest do gry w:
1) Piłkę nożną;
2) Piłkę ręczną;
3) Inne gry zespołowe;
4) Inne zajęcia sportowo-rekreacyjne.
Obiekt udostępniony jest we wszystkie dni tygodnia. Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani są do
korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa.
Wszystkich użytkowników obiektów sportowych obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów
przeciwpożarowych, przepisów BHP oraz zachowania porządku i czystości na obiekcie i w jego
bezpośrednim otoczeniu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z obiektu zabrania się:
1) Używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
2) Wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska;
3) Niszczenia urządzeń sportowych i trawy boiska;
4) Wchodzenia na urządzenia sportowe;
5) Wnoszenia i palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających;
6) Zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych, metalowych oraz ostrych przedmiotów;
7) Przeszkadzania w zajęciach lub grze;
8) Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
9) Wprowadzania zwierząt;
10) Wstępu i przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
11) Palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych;
12) Zakłócania przebiegu zorganizowanych zajęć sportowych;
13) Korzystania z obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
14) Dokonywania przeróbek urządzeń znajdujących się na obiekcie.
W przypadku kontuzji, wypadku lub wystąpienia innego zagrożenia należy powiadomić odpowiednie
służby:
- pogotowie ratunkowe 999,
- straż pożarną 998,
- policję 997.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste skradzione lub pozostawione
na obiektach sportowych przez użytkowników oraz za szkody powstałe w wyniku
nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
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Osoby które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu, zobowiązane są do pokrycia kosztów jego
naprawy lub odtworzenia na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
Przebywanie na terenie obiektu jest równoznaczne ze zgodą na podporządkowanie się
niniejszemu regulaminowi. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu skutkować będzie nakazem
opuszczenia obiektu i interwencją służb porządkowych.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/49/2015
Rady Gminy Sadkowice
z dnia 24 czerwca 2015 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENÓW REKREACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA
TERENIE GMINY SADKOWICE
1. Teren rekreacyjny służy rekreacji i wypoczynkowi.
2. Na terenie rekreacyjnym obowiązuje zakaz:
1) Zaśmiecania terenu;
2) Niszczenia i uszkadzania roślinności;
3) Dewastowania ławeczek;
4) Zakłócania spokoju i porządku publicznego;
5) Palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych;
6) Zakłócania spokoju i porządku publicznego;
7) Używania słów wulgarnych;
8) Wprowadzania zwierząt;
9) Jazdy i parkowania pojazdów mechanicznych;
10) Spożywania napojów alkoholowych, w tym także piwa oraz innych środków odurzających, a także
przebywania osób nietrzeźwych;
11) Prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam;
12) Palenia tytoniu;
13) Korzystania z obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
14) Dokonywania przeróbek urządzeń znajdujących się na obiekcie.
3. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać zarządcy terenu: Urzędowi Gminy w Sadkowicach, pod numerami
telefonów: 468156126, 468156191
4. Każda osoba znajdująca się na terenie rekreacyjnym zobowiązana jest stosować się do niniejszego
Regulaminu.
5. W przypadku wystąpienia zagrożenia należy powiadomić odpowiednie służby
- pogotowie ratunkowe 999,
- straż pożarna 998,
- policja 997.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste skradzione lub pozostawione na terenie
rekreacyjnym przez użytkowników oraz za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego
regulaminu.
Osoby które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu, zobowiązane są do pokrycia kosztów jego
naprawy lub odtworzenia na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
Przebywanie na terenie obiektu jest równoznaczne ze zgodą na podporządkowanie się niniejszemu
regulaminowi. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu skutkować będzie nakazem opuszczenia obiektu
i interwencją służb porządkowych.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/49/2015
Rady Gminy Sadkowice
z dnia 24 czerwca 2015 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEGO PLACU ZABAW I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE GMINY SADKOWICE
1. Regulamin obowiązuje na placu zabaw i boisku wielofunkcyjnym stanowiącym własność Gminy Sadkowice.
2. Plac zabaw i boisko to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.
3. Administratorem placu zabaw i boiska jest Gmina Sadkowice.
4. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką osób
dorosłych(rodziców lub opiekunów). Za dzieci pozostawione na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą wyłącznie
ich rodzice lub opiekunowie.
5. Z urządzeń zabawowych i sportowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowaniem
ogólnych zasad bezpieczeństwa
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z placu zabaw zgodnie z jego
przeznaczeniem zabrania się:
1) Niszczenia urządzeń zabawowych, sportowych i innych elementów wyposażenia;
2) Wprowadzania zwierząt;
3) Używania i jazdy pojazdami kołowymi;
4) Palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających oraz przebywania osób
nietrzeźwych;
5) Zaśmiecania terenu placu zabaw i boiska, palenia ognisk, używania materiałów pirotechnicznych oraz
szkodliwych substancji chemicznych;
6) Prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam bez pozwolenia organu zarządzającego placem
zabaw i boiskiem;
7) Zakłócania spokoju i porządku publicznego;
8) Używania słów wulgarnych;
9) Korzystania z placu zabaw i boiska niezgodnie z jego przeznaczeniem;
10) Dokonywania przeróbek urządzeń znajdujących się na placu zabaw lub boisku.
W przypadku kontuzji, wypadku lub wystąpienia innego zagrożenia należy powiadomić odpowiednie
służby:
- pogotowie ratunkowe 999,
- straż pożarną 998,
- policję 997.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste skradzione lub pozostawione na placu
zabaw lub boisku sportowym przez użytkowników oraz za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania
niniejszego regulaminu.
Osoby które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu, zobowiązane są do pokrycia
kosztów jego naprawy lub odtworzenia na zasadach określonych w przepisach powszechnie
obowiązujących.
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