
  

-  PROJEKT  - 

 

REGULAMINU KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH  

W GMINIE MIELEC. 

 

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z obiektów sportowych stanowiących własność 

Gminy Mielec. 

 

2. Za obiekty sportowe uznaje się stadiony i boiska wielofunkcyjne oraz korty tenisowe i 

urządzenia rekreacyjno – rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem, a także służące im 

zaplecze socjalne. 

 

3. Z obiektów sportowych korzystają mieszkańcy Gminy Mielec, w szczególności: 

1) dzieci i młodzież / pod opieką dorosłych /, 

2) szkoły, kluby sportowe, organizacje społeczne, 

3) dorośli. 

 

4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z boisk i placów rekreacyjno - rehabilitacyjnych 

wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, którzy ponoszą odpowiedzialność za 

podopiecznych (np. rodziców, trenera, nauczyciela). 

 

5. Korzystanie z obiektów dla celów rekreacji, rehabilitacji i kultury fizycznej przez 

mieszkańców Gminy Mielec  jest bezpłatne. 

 

6. Warunkiem korzystania z obiektów sportowych  przez uczestniczących w zajęciach  

rehabilitacyjnych, sportowych, treningach i innych formach aktywizacji ruchowej jest 

posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego  lub odpowiedniego stroju  

sportowego. 

 

7. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego 

urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich 

opiekunowie i rodzice. 

 

8. Na terenie obiektów  sportowych zakazuje się: 

1) użytkowania sprzętu i wyposażenia obiektu sportowego niezgodnie z 

przeznaczeniem, 

2) wprowadzania i używania  sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, 

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska  przez niewłaściwą eksploatację, 

4) wchodzenia na ogrodzenie, słupy oświetleniowe  i inne urządzenia sportowe,  

bramki, itp., 

5) wjazdu na teren obiektów sportowych pojazdami bez odrębnego zezwolenia, 

6) wnoszenia: opakowań szklanych, ostrych, metalowych przedmiotów, pojemników  

do rozpylania gazów, substancji pirotechnicznych, kijów, pałek, kamieni, itp.,  

7) wprowadzania zwierząt, 



  

8) palenia tytoniu, 

9) spożywania napojów alkoholowych, 

10) przyjmowania środków odurzających, 

11) przebywania osób w stanie nietrzeźwym, 

12) używania ognia, 

13) zaśmiecania, 

14) zakłócania przebiegu zorganizowanych zajęć sportowych, 

15) umieszczania reklam bez zgody właściciela obiektu, 

16) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia ( dotyczy 

obiektów ogrodzonych i zamykanych). 

 

9. Wszystkich użytkowników obiektów sportowych obowiązuje ścisłe przestrzeganie 

przepisów przeciwpożarowych, przepisów BHP oraz zachowanie porządku i czystości 

na obiekcie i w jego bezpośrednim otoczeniu. 

 

10. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o użytkowaniu obiektów 

sportowych decyduje jednostka zarządzająca obiektem na podstawie umowy 

użyczenia,  a na stadionach  w Chorzelowie, Podleszanach, Woli Mieleckiej  - osoba 

administrująca z ramienia Gminy Mielec. 

 

11. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektów sportowych za 

uzgodnieniem z jednostką zarządzającą na podstawie umowy użyczenia a w 

przypadku obiektów sportowych w Chorzelowie, Podleszanach i Woli Mieleckiej z 

osobą administrującą najpóźniej na dwa dni przed terminem korzystania z obiektu.  

Osoba ta ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek 

przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych w Chorzelowie, Podleszanach  

i Woli Mieleckiej.  

 

12. Poza zajęciami prowadzonymi przez kluby sportowe i Gminę Mielec oraz 

zorganizowanym korzystaniem  z obiektów o których  mowa w § 12 umożliwia się 

wolne i nieodpłatne korzystanie z boisk sportowych i placów rekreacyjno - 

rehabilitacyjnych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dla wszystkich 

mieszkańców Gminy Mielec.  

 

13. Odpowiedzialność za organizację treningów, zajęć rehabilitacyjnych, zawodów i 

innych imprez ponosi ich organizator.  

 

14. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych  i placów rekreacyjno – 

rehabilitacyjnych  można zgłaszać do właściciela. 

 

15. W przypadku  zagrożeń zaistniałych podczas korzystania z obiektu sportowego należy 

kontaktować się pod nr tel. alarmowego: 

1) 999 – Pogotowie Ratunkowe 

2) 998 – Straż Pożarna 



  

3) 997 – Policja 

4) 112  - telefon alarmowy  

 

16. Regulaminu nie stosuje się do korzystania z obiektów sportowo – rekreacyjnych 

zarządzanych przez placówki oświatowe.  

 

17. Przystąpienie do korzystania z obiektów sportowych  i placów rekreacyjno - 

rehabilitacyjnych  jest jednoznaczne z akceptacją zasad określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

 
 

 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec. 

 

§ 3 

 

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

Województwa Podkarpackiego. 
 

 


