UCHWAŁA NR LI/359/14
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU
Z DNIA 27 MARCA 2014 ROKU
w sprawie ustalenia
„Regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno-sportowego w Starych
Pieścirogach”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 594
z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się „Regulamin korzystania z terenu rekreacyjno-sportowego w Starych
Pieścirogach” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Każda osoba znajdująca się na terenie rekreacyjno-sportowym w Starych
Pieścirogach zobowiązana jest stosować się do Regulaminu.
2. Regulamin podlega podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
na terenie rekreacyjno-sportowym w Starych Pieścirogach
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO
W STARYCH PIEŚCIROGACH
§ 1.
Regulamin terenu rekreacyjno-sportowego w Starych Pieścirogach, zwany dalej „Regulaminem”,
określa zasady korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego położonego w Starych Pieścirogach,
położonego przy ul. Kolejowej 65, zwanego dalej „Terenem rekreacyjno-sportowym” i obowiązuje na
całym jego terenie.
§ 2.
1. Teren rekreacyjno-sportowy składa się z:
a) Placu zabaw – warunki korzystania określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
b) Skateparku – warunki korzystania określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
c) Boisk Sportowych – warunki korzystania określa załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
2. Teren rekreacyjno-sportowy stanowi własność komunalną Gminy Nasielsk.
3. Administratorem terenu rekreacyjno-sportowego, zwanym dalej „Administratorem”, jest
Burmistrz Nasielska bądź osoba lub podmiot upoważniony przez Burmistrza Nasielska na
podstawie umowy o administrowanie.
4. Teren rekreacyjno-sportowy jest obiektem użyteczności publicznej i służy celom upowszechniania
kultury fizycznej w zakresie dyscyplin sportowych, do których jest przygotowany i wyposażony,
poprzez przeprowadzanie rozgrywek i zawodów sportowych, rekreacyjnych, treningów, zajęć
szkolnych z wychowania fizycznego oraz indywidualne korzystanie w zakresie kultury fizycznej i
wypoczynku
5. Teren rekreacyjno-sportowy może być przeznaczony do organizowania innych imprez sportoworekreacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, oświatowych.
6. W przypadku, gdy organizatorem imprezy, o której mowa w ust. 4, nie jest Gmina Nasielsk,
konieczne jest uzyskanie zgody Burmistrza Nasielska na organizację takiej imprezy/zawodów.
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§ 3.
Teren rekreacyjno-sportowy jest powszechnie dostępny w miesiącach czerwiec-wrzesień od
godziny 8.00 do godz. 22.00 oraz od godziny 8.00 do godziny 18.00 w miesiącach od stycznia do
maja i od października do grudnia, z uwzględnieniem 40 godzinnego czasu pracy osób
obsługujących teren rekreacyjno-sportowy.
Wszelkie zmiany w dostępności terenu-rekreacyjnego podejmuje Burmistrza Nasielska w drodze
zarządzenia lub osoba lub podmiot upoważniony przez Burmistrza Nasielska na podstawie
umowy o administrowanie.
W sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z obiektu decyduje
Administrator w porozumieniu z Burmistrzem Nasielska.
Korzystanie z terenu rekreacyjno-sportowego jest bezpłatne.
Indywidualne korzystanie z terenu rekreacyjno-sportowego nie wymaga zgody Administratora.
Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży może korzystać ze terenu rekreacyjno-sportowego
wyłącznie pod opieką nauczyciela, opiekuna, instruktora lub trenera, którzy ponoszą
odpowiedzialność za grupę.
Dzieci i małoletnia młodzież do 18. roku życia może przebywać na terenie rekreacyjnosportowym wyłącznie pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów), które ponoszą za
dzieci i małoletnią młodzież odpowiedzialność.

§ 4.
1. Na terenie obiektu zabrania się:
a) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków
odurzających,
b) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
c) używania obraźliwego i wulgarnego słownictwa,
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d) palenia wyrobów tytoniowych,
e) niszczenia sprzętu i urządzeń,
f) zaśmiecania terenu,
g) zakłócania porządku,
h) wprowadzania zwierząt,
i) samodzielnego używania i rozpalania ogniska i/lub grilla,
j) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
O wszystkich uszkodzeniach wyposażenia i urządzeń terenu rekreacyjno-sportowego oraz
zaistniałych zagrożeniach należy natychmiast powiadomić Administratora.
Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu i wyposażenia terenu rekreacyjnosportowego grożącego wypadkiem.
Wszystkie osoby przebywające na terenie rekreacyjno-sportowym zobowiązane są do
podporządkowania się poleceniom Administratora, służb porządkowych i osób do tego
upoważnionych.
Osoby niszczące sprzęt i urządzenia na terenie rekreacyjno-sportowym bądź ich opiekunowie
prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.
Za bezpieczeństwo uczestników zajęć sportowych odpowiedzialność prawną ponosi osoba
organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor, organizator zajęć). Obowiązkiem
tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami urządzeń terenu-rekreacyjno sportowego
pod względem bezpieczeństwa.
§ 5.

Na terenie sportowo-rekreacyjnym może być prowadzona działalność gospodarcza wyłącznie na
podstawie indywidualnych umów zawartych z Administratorem lub z organizatorem imprezy na czas
jej trwania.
§ 6.
1. Szkody i wypadki zaistniałe na terenie rekreacyjno-sportowym w związku z imprezą, należy
niezwłocznie zgłaszać organizatorowi i Administratorowi.
2. Za rzeczy pozostawione na terenie rekreacyjno-sportowym Administrator nie ponosi
odpowiedzialności.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i mieniu powstałe w trakcie
korzystania z terenów rekreacyjno-sportowych.
4. Za dzieci pozostawione bez opieki odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
5. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i
sprzętu odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie
prawni.
§ 7.
Osoby naruszające zawarte w niniejszym Regulaminie zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie
sportowo-rekreacyjnym, będą pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 8.
W przypadku kontuzji, wypadku lub wystąpienia innego zagrożenia należy powiadomić odpowiednie
służby:
a) 999 – pogotowie ratunkowe,
b) 998 – straż pożarna,
c) 997 – policja.

