UCH WAŁA Nr XX X VI/ 229/ 21
RADY GMINY STR Z ELEC Z K I
z dnia 15 września 2021 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych,
altan rekreacyjnych oraz miejsc grillowych na terenie Gminy Strzeleczki
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, ust. 3 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U z 2021 roku poz. 1372) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin korzystania z gminnych placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk
sportowych, altan rekreacyjnych oraz miejsc grillowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Strzeleczki,
stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicach informacyjnych na terenie przedmiotowych obiektów użyteczności publicznej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki
Włodzimierz Wolny
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Załącznik
do uchwały nr XXXVI/229/21
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 15 września 2021 r.

Regulamin korzystania
z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, altan rekreacyjnych
oraz miejsc grillowych na terenie Gminy Strzeleczki
I.

Postanowienia ogólne:
1. Regulamin określa zasady korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych,
altan rekreacyjnych oraz miejsc grillowych na terenie Gminy Strzeleczki, zwanymi dalej
„obiektami” lub „terenami”.
2. Tereny są obiektami użyteczności publicznej, których właścicielem jest Gmina Strzeleczki.
3. Osoby korzystające z terenu podlegają przepisom porządkowym zamieszczonym
w niniejszym regulaminie i są zobowiązane do zapoznania się z nim i jego przestrzegania.
4. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
5. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :
6. zarządcy – rozumie się przez to Gminę Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki;
7. użytkowniku – rozumie się przez to osoby korzystające z obiektu.
8. Teren ma charakter ogólnodostępny i jest przeznaczony wyłącznie do celów zabawy, wypoczynku
i rekreacji.

II.

Zasady korzystania z placów zabaw:
1. Korzystanie z terenu jest bezpłatne.
2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od 1 roku życia do 6 lat.
3. Dzieci w wieku do 10 lat na placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
4. Bezwzględna cisza obowiązuje na terenie obiektu w godzinach od 2200 do 600.
5. Korzystanie z urządzeń na obiekcie musi odbywać się wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem
i funkcją, przy zachowaniu szczególnej ostrożności oraz winno być dostosowane do możliwości
i etapu rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.
6. Przed przystąpieniem do korzystania z obiektu użytkownik winien sprawdzić stan urządzeń,
z których zamierza korzystać, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń oraz innych zagrożeń
na obiekcie, użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o nich zarządcę obiektu
i nie korzystać z urządzenia do czasu naprawy lub usunięcia zagrożenia.
7. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z obiektu ZABRANIA SIĘ:
1) gier zespołowych, jazdy na rowerach, motorowerach, motocyklach, samochodach,
deskorolkach i hulajnogach, poza miejscami do tego wyznaczonymi;
2) huśtania się w pozycji stojącej;
3) korzystania z urządzeń zabawowych w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem;
4) wchodzenia/wspinania się na jakiekolwiek elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, które
nie służą do siadania lub stania, co szczególnie dotyczy huśtawek, przeplotni, drabinek,
bramek, dachów wiat lub domków i innych urządzeń znajdujących się na obiekcie
oraz ogrodzeń;
5) przestawiania i wyciągania mocowań urządzeń zabawowych;
6) zaśmiecania terenu;
7) dewastowania urządzeń zabawowych i wyposażenia placu zabaw;
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8) korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń zabawowych;
9) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem przewodników osób niewidomych;
10) korzystania z obiektu w przypadku:
− intensywnych opadów i wyładowań atmosferycznych,
− zamoknięcia, oblodzenia lub zaśnieżenia obiektu,
− remontów, napraw, bieżących konserwacji i przeglądów obiektu,
− innych nieprzewidzianych niniejszym regulaminem sytuacji, w których występuje
zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników.
III.

Zasady korzystania z siłowni zewnętrznych:
1. Siłownia zewnętrzna jest terenem służącym rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi.
2. Elementy siłowni przeznaczone są dla dzieci od 10 roku życia oraz osób dorosłych.
3. Z urządzeń znajdujących się na terenie siłowni należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem
i instrukcją obsługi umieszczoną bezpośrednio na urządzeniu.
4. Bezwzględna cisza obowiązuje na terenie siłowni w godzinach od 2200 do 600.
5. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń siłowni należy zgłaszać do Urzędu Gminy
Strzeleczki - na nr telefonu wskazany w niniejszym regulaminie.

IV.

Zasady korzystania z boisk sportowych:
1. Boisko przeznaczone jest do gier zespołowych oraz zabaw rekreacyjno-sportowych.
2. Boisko udostępniane jest we wszystkie dni tygodnia nieodpłatnie, z wyjątkiem dni w których
organizowane będą imprezy, zawody lub gdy będzie to konieczne do przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych, konserwacyjnych czy prac remontowych. Dopuszcza się zamknięcie boiska
w okresie zimowym i gdy niesprzyjające warunki atmosferyczne nie pozwalają na bezpieczne
korzystanie z niego.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się:
− wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska np.:
rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
− wprowadzania zwierząt,
− jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, samochodami i quadami.
4. Bezwzględna cisza obowiązuje na terenie boiska w godzinach od 2200 do 600.
5. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń i wypadki należy niezwłocznie zgłaszać
bezpośrednio u opiekuna obiektu lub do Urzędu Gminy Strzeleczki.
6. W razie wypadku należy powiadomić Urząd Gminy Strzeleczki lub służby ratunkowe.

V.

Zasady korzystania z altan rekreacyjnych i miejsc grillowych:
1. Altana rekreacyjna jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej, a korzystanie
z niej jest nieodpłatne.
2. Zabrania się wchodzenia na dach altany.
3. Zabrania się rozpalania grilla w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
4. Zabrania się rozpalania grilla przez osoby poniżej 18 roku życia.
5. Altana służy jako miejsce piknikowe, wypoczynkowe i udostępniana jest w godzinach od 7:00 –
22:00 we wszystkie dni tygodnia.
6. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zachowania porządku.
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VI.

Odpowiedzialność zarządcy obiektu:
Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) wypadki powstałe podczas korzystania z obiektu oraz powstałe na skutek niewłaściwego
i niezgodnego z regulaminem korzystania z urządzeń znajdujących się na obiekcie;
2) utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych na terenie obiektu.

VII.

Postanowienia końcowe:
1. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.
2. Za dzieci przebywające na obiekcie bez opieki odpowiedzialność ponoszą rodzice lub
opiekunowie.
3. Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania obiektu odpowiedzialność finansową
ponosi osoba, która dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich – jej opiekun
prawny.
4. Użytkownicy korzystający z obiektu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu,
przepisów przeciwpożarowych i BHP, a także poleceń wydanych przez zarządcę obiektu lub osoby
go reprezentujące.
5. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania porządku, czystości i estetyki na terenie całego
obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
6. Wizerunek osób korzystających z obiektu może zostać utrwalony przez zarządcę obiektu lub osoby
go reprezentujące, dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych.
7. Gmina Strzeleczki zastrzega sobie prawo do wyłączenia z użytkowania obiektu użyteczności
publicznej ze względu na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych, złe
warunki atmosferyczne oraz z powodu innych sytuacji losowych, mając na względzie
bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników.
8. Wykaz ważniejszych telefonów:
a) Urząd Gminy Strzeleczki – 77 407 66 60
b) Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112
c) Pogotowie Ratunkowe – 999
d) Policja – 997
e) Straż Pożarna – 112.
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