
Uchwała Nr XXXV/225/2014 
Rady Gminy Sadowne  

z dnia 23 czerwca 2014 roku 
 
 

w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych  
 
  
na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1.  

 
Uchwala się: 

1) regulamin określający zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych 
zlokalizowany przy obiektach szkolnych w Sadownem, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

2) regulamin określający zasady korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Sadownem, 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) regulamin określający zasady korzystania z Gminnego Basenu Kąpielowego  
w Sadownem, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 

 
§ 2.  

Regulaminy, o których mowa w § 1 podlegają podaniu do wiadomości publicznej poprzez 
wywieszenie na tablicach informacyjnych usytuowanych przy wejściu na obiekty. 
 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 
 

§ 4.  
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  Nr 1  
do Uchwały XXXV/225/2014 

         Rady Gminy Sadowne 
         z dnia  23 czerwca 2014 roku 
 
 

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych w Sadownem 
 

§ 1.  
Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych.  

 

§ 2.  
1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu oraz 
przepisów przeciwpoŜarowych i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
2. Kompleks boisk sportowych jest obiektem uŜyteczności publicznej i słuŜy do 
przeprowadzania rozgrywek sportowych, meczy programowych, sportowych zajęć szkolnych 
oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych.  
3. Kompleks boisk sportowych moŜe równieŜ słuŜyć do odbywania imprez o innym 
charakterze.  
4.  Do dyspozycji uczestników form określonych w § 2 ust. 2 i 3 oddaje się zaplecze 
sanitarno-socjalne. 
5. Korzystanie z kompleksu boisk sportowych w celach rekreacyjnych, poza czasem trwania 
imprez, moŜe odbywać się w godzinach 800 – 2100. 
 

§ 3.  
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliŜszego określenia o:  

1) imprezie – naleŜy przez to rozumieć zajęcia sportowe, rozgrywki sportowe, mecze, 
imprezy rekreacyjne i rekreacyjno-sportowe;  
2) organizatorze imprezy – naleŜy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub 
jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę; 
3) obiekcie – naleŜy przez to rozumieć kompleks boisk sportowych w Sadownem. 

 

§ 4.  
1. Obiekt jest powszechnie dostępny.  
2.  Udostępnienie organizatorowi imprezy obiektu lub jego części następuje na podstawie 
umowy zawartej przez organizatora imprezy z administratorem obiektu, na zasadach 
określonych w tej umowie oraz regulaminie. 

 

§ 5.  
Z  obiektu mogą korzystać po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem:  

1) dzieci i młodzieŜ szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć 
pod nadzorem pełnoletniego opiekuna;  
2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera;  
3) zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego;  
4) uczestnicy oraz kibice wyłącznie na imprezach sportowych organizowanych 
z udziałem publiczności. 

 



§ 6.  
Przebywać na terenie  obiektu oraz korzystać z urządzeń sportowych mogą tylko osoby 
mające zajęcia sportowe, posiadające zgodę administratora obiektu lub organizatora imprezy.  

 

§ 7.  
Pierwszeństwo korzystania z obiektu mają:  

1) szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Sadowne;  
2) kluby i sekcje sportowe, które zostały ujęte w harmonogramie zajęć lub podpisały 
stosowną umowę;  
3) zakłady pracy, instytucje lub stowarzyszenia, które są organizatorami zajęć lub 
imprez sportowych, kulturalnych i innych po zawarciu umowy z administratorem 
obiektu;  

 
§ 8.  

Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązują się do:  
1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć;  
2) utrzymywania czystości na terenie obiektu;  
3) pobierania kluczy i zamykania szatni oraz sanitariatów;  
4) zabezpieczenia we własnym zakresie mienia wartościowego;  
5) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpoŜarowych, 
ewakuacyjnych i porządkowych;  
6) po zakończeniu zajęć, uporządkowania sprzętu sportowego i zdania kluczy;  
7) wyłączenia oświetlenia, zakręcenia wody w szatniach i sanitariatach;  
8) powiadomienia administratora obiektu lub gospodarza obiektu o wszystkich 
uszkodzeniach sprzętu, wyposaŜenia, urządzeń oraz występujących zagroŜeniach. 

 

§ 9.  
Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się 
poleceniom administratora obiektu, gospodarza obiektu, słuŜb porządkowych oraz osób do 
tego upowaŜnionych.  

 

§ 10.  
1. Do obowiązków organizatora imprezy naleŜy w szczególności:  

1) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed 
rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy;  
2) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, 
a takŜe osób zamierzających wnieść na teren obiektu przedmioty niebezpieczne;  
3) usuwanie z terenu obiektu osób niestosujących się do postanowień regulaminu, 
stwarzających zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia uczestników imprezy i innych osób 
dopuszczających się niszczenia mienia;  
4) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagroŜenia Ŝycia lub 
zdrowia uczestników imprezy lub zapobieŜenie niszczenia mienia;  
5) zapewnienie droŜności wejść i wyjść na obiekt, w tym zwłaszcza drogi 
ewakuacyjnej;  
6) ustalenie z administratorem obiektu przed rozpoczęciem imprezy miejsc 
niedostępnych uczestnikom imprezy lub widzom oraz odpowiednie oznakowanie tych 
miejsc;  



7) niezwłoczne poinformowanie administratora o szkodach w mieniu obiektu, 
powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą;  

2. Organizator imprezy odpowiada za bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas 
trwania imprez.  
 

§ 11.  
1. KaŜdy kto przebywa na terenie obiektu powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził 
i nie zagraŜał innym.  
2.  Zabrania się wnoszenia na teren obiektu: 

1)  wszelkiego rodzaju broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;  
2)  materiałów wybuchowych, fajerwerków, wyrobów pirotechnicznych, materiałów 
poŜarowo niebezpiecznych;  
3)  substancji Ŝrących lub farbujących;  
4)  środków odurzających lub psychotropowych;  
5)  butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego bądź szczególnie 
twardego materiału;  
6)  napojów alkoholowych;  
7)  urządzeń z napędem mechanicznym słuŜących do wytwarzania hałasu. 

 

§ 12.  
Zakazuje się:  

1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spoŜycie alkoholu lub uŜycie wszelkiego 
rodzaju środków odurzających;  
2) przebywania w obszarach, które nie są dopuszczalne dla widzów (boisko, szatnie, 
pomieszczenia słuŜbowe itp.);  
3) rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotów;  
4) rozniecania ognia;  
5) spoŜywania alkoholu;  
6) niszczenia sprzętu i wyposaŜenia znajdującego się na terenie obiektu;  
7) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania obiektu w inny 
sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów;  
8) uŜywanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek 
i obraŜania jakichkolwiek osób;  
9) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem zwierząt uŜywanych jako przewodników przez 
osoby niepełnosprawne lub w przypadku organizowania wystaw zwierząt;  
10) wjeŜdŜania na teren obiektu pojazdom mechanicznym, bez zezwolenia 
administratora lub organizatora imprezy, za wyjątkiem pojazdów uŜytkowanych przez 
osoby niepełnosprawne oraz słuŜby zabezpieczające organizowaną imprezę (pogotowie 
ratunkowe, straŜ poŜarna, policja);  
11) zakładania kominiarek mogących słuŜyć do maskowania się celem uniemoŜliwienia 
identyfikacji przez policję i słuŜby porządkowe. 

 

§ 13.  
Korzystający i przebywający na terenie obiektu winni stosować się do zaleceń zawartych 
w niniejszym regulaminie.  
 

§ 14.  
Korzystanie z obiektu jest bezpłatne. 

 



Załącznik  Nr 2 
do Uchwały XXXV/225/2014 

         Rady Gminy Sadowne 
         z dnia  23 czerwca 2014 roku 
 
 

Regulamin korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Sadownem 
 

§ 1. 
1. Hala sportowa jest obiektem  Gminy Sadowne. SłuŜy do przeprowadzania zajęć  

i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych. 
2. Hala sportowa jest czynna: 

            1) od poniedziałku do piątku – w godz. 8:00 – 20:00, 
            2) w soboty – w godz. 10:00 – 20:00  (w miarę potrzeb) 
            3) w niedzielę – w godz. 12:00 – 20:00 (w miarę potrzeb)  
            4) w razie potrzeby godziny otwarcia mogą ulec zmianie. 

3. Hala nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej 
ustalonego harmonogramu. 

4. Wszyscy korzystający z hali są zobowiązani do zapoznania się z zapisami niniejszego 
regulaminu. 

5. W dni powszechne w godzinach od 8:00 – 16:00 sal sportowa udostępniona jest 
przede wszystkim na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania 
fizycznego dla Szkoły Podstawowej im. Czesława Wycecha w Sadownem, 
Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem i Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sadownem.  

6. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom 
zorganizowanym.  
 

 
§ 2. 

1. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty wg stawki godzinowej zgodnie  
z obowiązującym cennikiem. 

2. W godzinach od 16:00 do 20:00 bezpłatnie na hali sportowej przebywać mogą pod 
nadzorem nauczyciela bądź instruktora w-f zorganizowane grupy młodzieŜy szkół 
gminnych, oraz działające na terenie gminy młodzieŜowe i seniorskie zarejestrowane 
sekcje klubów sportowych, od których nie pobiera się opłat za udział w tych zajęciach.   

 
§ 3. 

1. Z hali sportowej korzystać mogą: 
          1) grupy zorganizowane (szkoły, kluby sportowe, sekcje sportowe, stowarzyszenia itp.), 
          2) zakłady pracy, instytucje, organizacje, 
          3) osoby fizyczne (indywidualne) po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem 

obiektu; 
         4) uczestnicy oraz kibice podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem 

publiczności; 
         5) osoby, które wykupiły bilet, karnet na imprezy kulturalno – rozrywkowe 

organizowane w hali sportowej przez Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem. 
2. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby,: 

1) których stan wskazuje na spoŜycie alkoholu lub które są pod działaniem środków  
    odurzających; 

            2) z przeciwwskazaniami lekarskimi; 



3) osoby nie posiadające właściwego stroju sportowego, jeśli ćwiczą na płycie boiska. 
 

§ 4. 
Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest: 
            1) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni; 
            2) załoŜenie właściwego obuwia sportowego – tzw. „halówki” o białej podeszwie 

(czystego, nie pozostawiającego podczas uŜytkowania hali sportowej zabrudzeń, 
rys, itp.); 

            3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych 
znajdujących się w wyposaŜeniu  hali; 

4) utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, holu, szatni  
i pomieszczeniach sanitarnych; 

            5) zdjęcie ozdób, które mogły by zagrozić w czasie gier zespołowych zdrowiu 
korzystających z hali sportowej (łańcuszki, kolczyki, bransoletki itp.); 

6) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników 
odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu. 

 
§ 5. 

Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno w szczególności: 
            1) pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających, palić papierosów; 

2) wykorzystywać urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz 
stwarzać sytuacji, które mogą naraŜać siebie i innych na utratę zdrowia lub 
kalectwo np.: biegać po korytarzu, schodach, miejscach siedzących, kopać lub 
popychać, wchodzić na płytę bez zezwolenia, wieszać się na obręczach  
i konstrukcji do piłki koszykowej oraz na bramkach do piłki ręcznej i noŜnej;  

     3) wnosić i uŜywać wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów groŜących poŜarem, 
puszek, butelek wykonanych z kruchego lub twardego materiału, itp.; 

            4) korzystać z wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej,  
5) wprowadzać zwierząt, za wyjątkiem zwierząt uŜywanych jako przewodników przez 
    osoby niepełnosprawne. 

 
§ 6. 

1. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej odbywają się w obecności 
nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego 
zgodą. 

2. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach  
i pomieszczeniach sanitarnych hali sportowej po kaŜdych zajęciach. 

3. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposaŜenia urządzeń oraz występujących 
zagroŜeniach natychmiast powiadamia administratora lub obsługę obiektu. 

4. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność 
materialną za wyrządzone szkody. 

5. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów 
regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających  
z hali sportowej. 

6. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie 
przepisów BHP o p. poŜ. 

7. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. naleŜy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, 
trenerowi lub obsłudze obiektu. 



8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu badą 
usuwane z terenu hali sportowej, niezaleŜnie od ewentualnego skierowania sprawy na 
drogę postępowania w sprawach o wykroczenia. 

9. Opiekun i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego 
regulaminu.  

10. Administrator obiektów sportowych moŜe kontrolować wszystkie zajęcia w zakresie 
prawidłowości wykorzystania obiektu, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać 
korzystania z hali sportowej 

11. Administrator i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem 
niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej 
obowiązane są do podporządkowania ich postanowieniom. 

 
  § 7. 
Zasady wynajmu hali sportowej: 

1. Osoba indywidualna najemca pomieszczeń sportowych powinna przedstawić 
następujące dane: 
1) imię i nazwisko, 
2) aktualny adres zamieszkania, 
3) numer dowodu osobistego, PESEL, NIP 
4) numer telefonu kontaktowego, 
5) szczegółowy termin wynajmu – konkretny dzień lub dni tygodnia, w których 

odbywać się będę zajęcia oraz godziny tych zajęć. 
2. Kluby, instytucje czy zakłady pracy powinny szczegółowo zaznaczyć: 

1) imię i nazwisko osoby reprezentującej instytucję, 
2) adres klubu, instytucji czy zakładu pracy, 
3) szczegółowy termin wynajmu – konkretny dzień lub dni tygodnia, w których 

odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć, 
4) osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z hali wraz z numerem telefonu 

kontaktowego. 
 

§ 8. 
Stawki  najmu hali sportowej ustala Wójt poprzez wydanie zarządzenia. 
 

§ 9. 
1. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian harmonogramu 

wynajmu. 
2. Zmiana harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz podania 

zmian do wiadomości publicznej. 
 

§ 10. 
W sprawie skarg, wniosków, zaŜaleń oraz rezerwacji i załatwiania wszelkich formalności 
naleŜy kontaktować się z : 
 - Małgorzata Zyśk  – administrator  hali sportowej 
 - Wójt Gminy – z urzędu - właściciel hali sportowej.  

 
 
 
 
 
 

 



Załącznik  Nr 3  
do Uchwały XXXV/225/2014 

         Rady Gminy Sadowne 
         z dnia  23 czerwca 2014 roku 
 

Regulamin korzystania z Gminnego Basenu Kąpielowego w Sadownem 
 

§ 1.  
Basen kąpielowy jest obiektem stanowiącym własność Gminy Sadowne. 
 

§ 2.  
Basen jest otwarty codziennie od godz. 1000 – 1800. Przebywanie w wodzie w godz.1030 – 
1730. 

§ 3.  
Do korzystania z basenu uprawnione są osoby mające bilet wstępu. Ceny biletów za 
korzystanie z basenu kąpielowego ustala Wójt poprzez wydanie zarządzenia. 

 
 

§ 4.  
Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie basenu w brodziku dla dzieci, do Ŝółtych 
bojek oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 
 

§ 5.  
Odcinek pomiędzy bojkami czerwonymi, a Ŝółtymi  przeznaczony jest dla osób słabo  
pływających o czym decyduje ratownik, a odcinek poza Ŝółtymi bojkami przeznaczony jest 
dla osób umiejących pływać. 

§ 6.  
Zabrania się: 

1) skoków do wody z opaski basenu; 
2) jedzenia i picia na płycie basenu; 
3) wchodzenia na płytę basenu w obuwiu; 
4) wstępu osobom, których stan wskazuje na spoŜycie alkoholu, oraz sprzedaŜy, 

podawania,  wnoszenia i spoŜywania napojów alkoholowych na terenie basenu. 
 

 
§ 7.  

LeŜakowanie dozwolone jest na całym terenie basenu z wyjątkiem ogrodzonej płyty wokół 
niecki basenu kąpielowego. 
 

§ 8.  
Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze 
oraz przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem. 
 

§ 9.  
Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących, zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę 
potrzeby udzielenie pomocy. 
 

§10. 
Ratownikiem jest osoba nosząca ubiór w kolorze czerwonym  z emblematem „WOPR”. 
 

 



§ 11.  
Osoby korzystające z basenu obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika. 
 

§12.  
Osobom znajdującym się na  terenie basenu nie wolno: 

1) przekraczać granicy strefy oznaczonej specjalnymi bojkami, jeŜeli nie potrafią pływać; 
2) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona 

jest flaga czerwona; 
3) niszczyć urządzeń i sprzętu basenu; 
4) korzystać z kąpieli w stroju innym niŜ określony w § 9; 
5) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności: zakłócać spokoju, 
     popychać i wrzucać innych osób do wody, zaśmiecać i brudzić teren basenu. 

 
§13.  

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane  
z terenu basenu, niezaleŜnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania  
w sprawach o wykroczenie. 
 

§14.  
Skargi i wnioski naleŜy zgłaszać do Urzędu Gminy w Sadownem, pokój Nr 14. KsiąŜka skarg 
i wniosków znajduje się w kasie basenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


