
Zarządzenie Nr 2/12 

Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie 

z dnia 01 marca 2012 roku 

 

w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk  

„Moje boisko – Orlik 2012” w Postominie 

 

Na podstawie § 5 pkt 7 i § 10 ust. 2 statutu Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 

stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXV/367/09 Rady Gminy Postomino z dnia  

25 września 2009 roku w sprawie utworzenia Centrum Kultury i Sportu w Postominie  

i nadania statutu (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 78, poz. 2055), zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Kompleks boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” , zwany dalej boiskiem, 

położony na dz. nr 146, 147/1 i 246/5 w Postominie jest własnością Gminy 

Postomino, zarządzaną przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie,  

76-113 Postomino 97. 

 

§ 2. Boisko składa się z: 

1) boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, 

2) boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu, 

3) zaplecza szatniowo-sanitarnego. 

 

§ 3.1. Boisko jest ogólnodostępne, bezpłatne, przeznaczone na: 

1) planowe zajęcia szkolne dla uczniów szkół i placówek dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Postomino w okresie roku szkolnego, od 

poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00, z wyłączeniem przerwy 

zimowej i letniej, 

2) zajęcia sportowe dostępne dla wszystkich chętnych z zastrzeżeniem 

pierwszeństwa dla grup zorganizowanych i stowarzyszeń sportowych  

w okresie od 1 marca do 30 listopada każdego roku: 

a) od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 21.00, 

b) w soboty w godz. od 11.00 do 21.00. 

2. W miesiącach: 

1) lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z boiska, 

przygotowywany na czas wakacji szkolnych, 

2) grudzień-luty obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu, 

uzależniony od panujących warunków atmosferycznych. 

3. W innych terminach korzystanie z boiska jest możliwe wyłącznie w uzgodnieniu 

z Centrum Kultury i Sportu w Postominie. 

4. Z uwagi na warunki atmosferyczne, konserwacyjne, techniczne lub inne oraz 

organizowane imprezy sportowo-rekreacyjne, święta państwowe lub 

okolicznościowe boisko może zostać okresowo wyłączone z użytkowania. 

 

§ 4.1. Zajęcia sportowe koordynuje opiekun boiska/animator, zgodnie z odrębnymi 

przepisami i ustaleniami – wskazany przez zarządzającego. 

2. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu u opiekuna 

boiska/animatora na zasadzie proporcjonalności, zaś harmonogram rezerwacji 

wywieszany jest na tablicy ogłoszeń boiska. 



3. Zajęcia sportowe szkolne prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego, zgodnie  

z rozkładem zajęć szkolnych. 

4. Pozaszkolne zajęcia sportowe prowadzi opiekun boiska/animator, zgodnie  

z odrębnymi przepisami i ustaleniami – wskazany przez zarządzającego lub 

trener, opiekun grupy zorganizowanej. 

 

§ 5.1. Korzystający z boiska obowiązani są do wpisywania się do rejestru 

użytkowników boiska. 

2. W przypadku grup zorganizowanych, każda grupa zobowiązana jest do 

wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru wraz z okazaniem 

dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 

§ 6.1. Z boisk należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób nie zagrażający 

innym użytkownikom.  

2. Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz 

odpowiedniego obuwia sportowego. 

3. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na boisku należy użytkować 

zgodnie z przeznaczeniem.  

 

§ 7.1. Osoby korzystające z boiska:  

1) są zobowiązane do zachowania czystości i porządku oraz kulturalnego 

sposobu bycia, 

2) muszą używać zmiennego obuwia sportowego: z płaską podeszwą typu 

halowego lub specjalnego obuwia sportowego z kolcami/korkami z tworzyw 

sztucznych do 6 mm typu lanki, 

3) zobowiązane są do przestrzegania zasad bhp i p.poż, 

4) muszą zastosować się do zaleceń i wskazań opiekuna boiska/animatora. 

2. Na terenie boiska zabrania się:  

1) wnoszenia opakowań szklanych, 

2) wnoszenia ostrych, metalowych przedmiotów, 

3) wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji pirotechnicznych, 

broni, kijów, pałek, kamieni, pojemników pod ciśnieniem, substancji żrących 

lub farbujących oraz cieczy i środków chemicznych, 

4) używania ognia, 

5) łuskania słoneczniku, dyni i innych nasion, 

6) użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, 

7) poruszania się na skuterach, rowerach, deskorolkach, rolkach, wrotkach  

i innych urządzeniach i pojazdach, 

8) używania obuwia na wysokich, metalowych lub ceramicznych kołkach 

kolcach, 

9) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, odurzania się,  

10) zaśmiecania płyt boiska, szczególnie gumą do żucia;  

11) przebywania na obiektach osób nietrzeźwych i pod wpływem środków 

odurzających, 

12) wchodzenia na bramki, słupy, elementy wyposażenia oraz ogrodzenia, 

13) wprowadzania zwierząt, 

14) zakłócania przebiegu zorganizowanych zajęć sportowych, 

15) niszczenia sprzętu, wyposażenia, płyt i pomieszczeń boiska. 



§ 8.1. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają 

materialnie za wyrządzone szkody, na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

2. Odpowiedzialność za ład, porządek i bezpieczeństwo na boisku w czasie zajęć 

szkolnych ponosi nauczyciel, w czasie zajęć pozaszkolnych – opiekun 

boiska/animator lub trener, opiekun grupy zorganizowanej. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z boiska wyłącznie w obecności i pod 

nadzorem osób dorosłych, którzy ponoszą odpowiedzialność za podopiecznych 

(np. rodzica, trenera, nauczyciela, animatora). 

4. Centrum Kultury i Sportu w Postominie nie ponosi odpowiedzialności za 

wypadki powstałe w trakcie korzystania z boiska, niezawinione przez podmiot 

zarządzający obiektem, nie ponosi też odpowiedzialności za rzeczy pozostawione 

na terenie boiska. 

 

§ 9. Opiekun boiska/animator lub trener, opiekun grupy zorganizowanej sprawuje 

nadzór nad zajęciami, a w razie naruszenia zapisów niniejszego zarządzenia 

może w szczególności: 

1) żądać właściwego, kulturalnego zachowania się korzystających z boiska, 

2) żądać prawidłowego korzystania z urządzeń i wyposażenia boiska, 

3) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, 

4) nakazać opuszczenie terenu boiska, 

5) zakazać korzystania z boiska, 

6) wezwać stosowne służby porządkowe. 

 

§ 10.1. Wszelkie nieprawidłowości i zauważone uszkodzenia należy zgłaszać 

niezwłocznie u opiekuna boiska/animatora lub trenera, albo w Centrum Kultury  

i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97, tel./fax: (59) 810-93-73. 

2. W przypadku innych zagrożeń należy kontaktować się pod nr tel. alarmowego: 

1) 999 – Pogotowie Ratunkowe 

2) 998 – Straż Pożarna  

3) 997 – Policja 

4) (59) 841-26-56 – Straż Gminna w Postominie lub 

telefon alarmowy – 112. 

 

§ 11. Przystąpienie do korzystania z boiska jest jednoznaczne z akceptacją zasad 

określonych w niniejszym zarządzeniu.  

 

§ 12. Zarządzenie podaje się do wiadomości zainteresowanym w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

 

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

     


