
RA3A MEJSIG
W MOSNE

UCHWAŁA NR LV/390/14
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie zasad korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

1. Ustala się regulaminy określające zasady korzystania z następujących gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej:

1) Hala Sportowa OSIR w Mosinie. ul. Szkolna I (załącznik nr 1);

2) Kompleks Sportowy „Orlik 2012” w Mosinie, ul. Krasickiego 16 (załącznik nr 2);

3) Stadion Miejski w Mosinie, ul. M. Konopnickiej 31 (załącznik nr 3):

4) Przystań Żeglarska w Dymaczewie Nowym, działki Nr 56/1, 53, 55 (załącznik nr 4).

2. Treść regulaminów, o których mowa w 1, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie w gablotach Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października I oraz poprzez umieszczenie
na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych przy obiektach wymienionych w 1.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

* 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Id: yLMIZ-WFSGO-EyKJA-WGNWS-JCUQU. Uchwalony Strona I



Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),
Rada Miejska ustala zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie są takimi obiektami. W związku z tym, że skiżą one
społeczeństwu, w tym dzieciom i młodzieży szkolnej, należy określić jednolity regulamin korzystania
z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.

Regulaminy stanowią jasne i przejrzyste zasady korzystania z obiektów dla wszystkich użytkowników.
Uchwalenie regulaminów wpłynie na egzekwowanie zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscach
użyteczności publicznej.

PRZEWODN

Id: yLMIZ-WFSGO-EyKJA-WGNWS-JCUQU. Uchwalony Strona 1



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LV/390/14
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
HALA SPORTOWA OSiR W MOSINIE

1. Administratorem obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie (zwany dalej
OSiR) z siedzibą w Mosinie przy ulicy Szkolnej 1.

2. Każda osoba korzystająca z hali sportowej zobowiązana jest do zapoznania się
z niniejszym regulaminem oraz do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

3. Hala sportowa składa się z: sali głównej, sal korekcyjnych, siłowni oraz sauny.
4. Hala sportowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. Hala

może służyć także do organizacji i przeprowadzenia imprez o charakterze
kulturalno-rozrywkowym, edukacyjnym, handlowym, organizacji obozów
i konsultacji sportowych.

5. Hala sportowa czynna jest zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
Administratora obiektu.

6. Rezerwacji hali należy dokonywać w biurze OSiR. Administrator zastrzega sobie
prawo do zmiany terminów rezerwacji lub ich odwołania.

7. Korzystanie z hali sportowej jest odpłatne. Ceny ustalane są zarządzeniem Burmistrza
Gminy Mosina

8. Hale sportową udostępnia się w pierwszej kolejności:
1) jednostkom oświatowym Gminy Mosina;
2) stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie gminy Mosina;
3) innym instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Mosina

realizującym zadania Gminy Mosina z zakresu sportu;
4) osobom prawnym i fizycznym.

9. Korzystający z hali sportowej obowiązani są korzystać z jej wyposażenia, tj. urządzeń
oraz sprzętu sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

10. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są do posiadania obuwia przystosowanego
do nawierzchni sportowych i stroju sportowego.

11. Przebywający na terenie siłowni i sauny zobowiązani są do przestrzegania przepisów
ogólnych i szczegółowych umieszczonych w tych pomieszczeniach.

12. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na hali wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
13. Za bezpieczeństwo użytkowników podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
14. Cwiczenia powinny być prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń

zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
15. Podczas odbywających się zajęć sportowych, na ich terenie obowiązuje zakaz

przebywania osób postronnych.
16. Korzystający z hali sportowej są zobowiązani do:

1) dbałości o czystość pomieszczeń;
2) punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć;
3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie;
4) przestrzegania przepisów bhp oraz ppoż;



5) podporządkowania się poleceniom Kierownika oraz pracowników OSiR w zakresie
użytkowania obiektu;

6) powiadomienia pracowników hali OSiR w przypadku powstania uszkodzeń.
17. Na terenie hali sportowej obowiązuje zakaz:

1) wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
wybuchowych, środków pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
substancji żrących;

2) wnoszenia i używania środków odurzających i psychotropowych oraz alkoholu;
3) palenia tytoniu i używania e-papierosów;
4) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków

odurzających, bądź psychotropowych lub podobnie działających;
5) spożywania posiłków na terenie sali głównej, salach korekcyjnych, w saunie

i siłowni;
6) wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
7) zaśmiecania i zakłócania porządku oraz używania wulgarnych słów;
8) wywieszania plakatów, banerów lub innych materiałów bez zgody Administratora

obiektu;
9) wprowadzania zwierząt;
10) wynoszenia sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu poza teren hali

sportowej, bez zgody Administratora obiektu.
18. W przypadku nieprzestrzegania zapisu ustępu 17 niniejszego regulaminu,

Administrator ma prawo nie wpuścić na teren obiektu osób naruszających jego
postanowienia.

19. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną
usunięte z terenu hali sportowej. Niezależnie od tego Administrator ma prawo
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, bądź prowadzenia sprawy
w trybie mandatowym.

20. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody.

21. Telefony alarmowe:
1) Centrum powiadamiania ratunkowego — 112
2) Pogotowie ratunkowe — 999
3) Straż pożarna — 998
4) Policja — 997
5) Straż Miejska w Mosinie — 501 467 312

PRZEWODNI



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LV/390/14
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
KOMPLEKS SPORTOWY „ORLIK 2012” w MOSINIE

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego „.Orlik 2012”.
2. Administratorem kompleksu sportowego „Orłik 2012” jest Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Mosinie.
3. Kompleks sportowy obejmuje: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne

oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu

oraz stosowania się do uwag animatora sportu lub innych pracowników OSiR.
5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
6. Godziny i terminy funkcjonowania boisk określone są w harmonogramach

wywieszonych na tablicach informacyjnych kompleksu „Orlik 2012”.
7. W miesiącach lipcu i sierpniu oraz w trakcie trwania ferii i przerw świątecznych

obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu. Administrator jest
zobowiązany do umieszczenia takiego harmonogramu na tablicy informacyjnej
kompleksu sportowego.

8. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z powodu organizacji
imprez sportowych.

9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie stroju sportowego i obuwia
przeznaczonego do korzystania z syntetycznych nawierzchni sztucznych.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem, zabrania się:
1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
2) wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boisk

np. rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp.;
3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
5) palenia tytoniu, używania e-papierosów, spożywania alkoholu, środków

odurzających, psychotropowych lub podobnie działających;
6) zaśmiecania;
7) przeszkadzania w zajęciach lub grze;
8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
9) wprowadzania zwierząt;
10) korzystania z boisk bez zgody animatora sportu lub innej osoby upoważnionej przez

Administratora;
11) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

11. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami ust. 9 korzystania z boisk,
podejmuje obsługa obiektu sportowego, która w zależności od sytuacji może:
1) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
2) nakazać zmianę obuwia sportowego;



3) nakazać opuszczenie obiektu sportowego;
4) zakazać dalszego wstępu na teren obiektu.

12. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu
z animatorem lub obsługą obiektu.

13. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie odpowiada.
14. Użytkownicy korzystają z obiektu sportowego na własną odpowiedzialność.

Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk ponoszą odpowiedzialność
materialną.

15. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na terenie obiektu należy użytkować
zgodnie z jego przeznaczeniem.

16. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych, o korzystaniu z boisk decyduje
animator sportu lub obsługa obiektu.

17. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu, który
ustała harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych
na terenie obiektów sportowych.

18. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest
zobowiązany powiadomić obsługę kompleksu sportowego o każdym zaistniałym
wypadku lub kontuzji ćwiczącego.

19. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu sportowego można zgłaszać administratorowi.
20. Z obiektu mogą korzystać osoby nieposiadające przeciwwskazań zdrowotnych do udziału

w zajęciach sportowych.
21. Administrator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
uł. Szkolna 1
62 — 050 Mosina
tel. 61 8132 903, 606 935 360

22. Telefony alarmowe
1) Centrum Powiadamiania Ratunkowego — 112
2) Pogotowie Ratunkowe — 999
3) Straż Pożarna — 998
4) Policja — 997
5) Straż Miejska w Mosinie — 501 467 312



Załącznik nr 3
do Uchwaly Nr LV/390/14
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
STADION MIEJSKI W MOSINIE

1. Stadion jest zarządzany przez Ośrodek Sportuj Rekreacji w Mosinie.
2. Obiekt czynny jest w godzinach określonych harmonogramem uzależnionym od pory

roku.
3. W przypadku organizowania imprez sportowych, OSiR ma prawo do zmiany

harmonogramu lub odwołania zajęć.
4. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do:

1) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad;
2) podporządkowywania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia, służb

porządkowych lub pracownika zatrudnionego na obiekcie;
3) utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie obiektu;
4) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem.
5. Obiekt przeznaczony jest do organizowania zawodów, zajęć, imprez: sportowych,

rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych, seminariów, odczytów, konferencji
oraz szkoleń.

6. Na terenie obiektu mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych
w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

7. Korzystanie ze stadionu miejskiego jest odpłatne. Ceny ustalane są zarządzeniem
Burmistrza Gminy Mosina

8. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody OSiR.
9. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy odbywającej się na terenie obiektu,

odpowiada jej organizator.
10. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem w obecności

trenera, nauczyciela lub instruktora, który jest odpowiedzialny za właściwe
zachowanie się użytkowników oraz za ich bezpieczeństwo.

11. Inne grupy zorganizowane lub osoby indywidualne mogą korzystać z obiektu za zgodą
pracownika obshigi stadionu lub innych upoważnionych osób. Osoby korzystają
z obiektu na własną odpowiedzialność. W przypadku osób małoletnich korzystanie
z obiektu odbywać się może tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna,
który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie się użytkowników oraz za ich
bezpieczeństwo.

12. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod stałą opieką osoby
pełnoletniej.

13. Z obiektu w ramach wykonywania zajęć ruchowych nie mogą korzystać osoby
z przeciwwskazaniami lekarskimi

14. Zabrania się wstępu na teren obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie
alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub podobnie działających.

15. Na terenie obiektu zabrania się:
1) palenia tytoniu i używania e-papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi;



2) spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, psychotropowych
lub podobnie działających;

3) korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu niezgodnie z jego
przeznaczeniem;

4) wnoszenia petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych
przedmiotów niebezpiecznych;

5) niszczenia wyposażenia obiektu oraz zieleni;
6) wprowadzania zwierząt;
7) rozkładania sprzętu sportowego bez obecności osoby prowadzącej zajęcia

lub pracownika zatrudnionego na obiekcie;
8) wjazdu pojazdów na teren obiektu bez zezwolenia osoby zatrudnionej na obiekcie;
9) rozniecania i palenia ognisk.

16. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrożenia itp. należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu
zajęcia lub osobie zatrudnionej na terenie obiektu.

17. Zarządzający obiektem może kontrolować wszystkie zajęcia w zakresie przestrzegania
regulaminu obiektu, a w razie stwierdzenia jego naruszenia, zakazać dalszego korzystania
z niego.

18. Na terenie obiektu nie prowadzi się depozytu. Za rzeczy wartościowe pozostawione
na terenie obiektu zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

19. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie
zniszczeń zostanie obciążona materialnie.

20. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu
obiektu.

21. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających
miejsce na terenie obiektu należy poinformować zarządcę — tel. 61 8132 903,
606 935 360.

22. Telefony alarmowe
1) Centrum Powiadamiania Ratunkowego — 112
2) Pogotowie Ratunkowe — 999
3) Straż Pożarna—998
4) Policja — 997
5) Straż Miejska w Mosinie — 501 467 312



Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LV/390/14
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA W DYMACZEWIE NOWYM

1. Administratorem obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.
2. Przystań żeglarska Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie jest położona w Dymaczewie

Nowym, przy ulicy Wczasowej, nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim, działki nr 53, 55,
56/1.

3. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym
regulaminem i przestrzegania jego zasad.

4. Przystań jest obiektem sportowo-rekreacyjnym spełniającym funkcje:
1) bazy lokalowo-technicznej;
2) portu jachtowego;
3) bazy szkoleniowo-sportowej.

5. Obszar przystani obejmuje ogrodzony teren, pomost i nabrzeże.
6. Korzystanie z obiektu jest odpłatne. Ceny ustalane są zarządzeniem Burmistrza Gminy

Mosina.
7. Akwen wodny przystani obejmuje zewnętrzny pas wody wokół pomostów o szerokości

10 m.
8. Teren przystani jest terenem zamkniętym.
9. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie przystani wyłącznie pod opieką osób

dorosłych.
10. Teren przystani udostępnia się w następującej kolejności:

1) jednostkom oświatowym Gminy Mosina;
2) stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie gminy Mosina;
3) innym instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Mosina,

realizującym zadania Gminy w zakresie sportu;
4) osobom prawnym i fizycznym.

11. Wszystkie osoby przebywające na przystani zobowiązane są do podporządkowania się
doraźnym zaleceniom lub poleceniom Administratora obiektu.

12. Zabronione jest użytkowanie sprzętu pływającego, urządzeń, budynków przystani
i pomostu niezgodnie z ich przeznaczeniem lub bez zgody Administratora.

13. Kąpiel na terenie obiektu jest dozwolona po spełnieniu wymogów ustawy Prawo wodne
i innych obowiązujących przepisów.

14. Na terenie przystani żeglarskiej zabrania się:
1) zaśmiecania i zanieczyszczanie terenu oraz wód jeziora;
2) biwakowania i rozpalania ognisk bez zgody Administratora obiektu;
3) niszczenia ogrodzenia, urządzeń oraz mienia pozostawionego na terenie przystani;
4) palenia tytoniu i używania e-papierosów;
5) spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, psychotropowych

i podobnie działających;
6) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;
7) wywieszania plakatów, transparentów, banerów bez zgody Administratora obiektu;



8) wysypywania i wylewania środków chemicznych, olej ów silnikowych i innych
substancji szkodliwych mogących zanieczyścić wodę lub glebę;

9) spalania silnie dymiących substancji, mycia samochodów;
10) niszczenia roślinności oraz ingerencji w życie dzikich zwierząt żyjących w obrębie

przystani (podlega karze grzywny do 500 zł - art. 54 Kodeksu wykroczeń z dnia
20.05.1971 r.).

15. Zwierzęta mogą przebywać na terenie przystani wyłącznie pod opieką właścicieli
i na smyczy. Na właścicielach spoczywa obowiązek usuwania nieczystości wynikających
z pobytu zwierzęcia na przystani.

16. Parkowanie samochodów na terenie przystani może odbywać się w miejscach do tego
wyznaczonych.

17. Wędkowanie z pomostu na terenie przystani jest zabronione.
18. Każda osoba przebywająca na terenie przystani zobowiązana jest do

przepisów bhp i ppoż.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga

obiektu.
20. Dane adresowe Administratora obiektu:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
ul. Szkolna 1
62-050 Mosina
Tel. 61 8 132 903, 606935360

21. Telefony alarmowe:
1) Centrum powiadamiania ratunkowego — 112
2) Pogotowie ratunkowe — 999
3) Straż pożarna — 998
4) Policja — 997
5) Straż Miejska w Mosinie — 501 467 312

przestrzegania

Administrator


