
UCHWAŁA NR LIX/510/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne 

świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów 
uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami1)), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 827), w związku 
z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się zasady i tryb korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Staszowie. 

2.  Przez obiekty i urządzenia użyteczności publicznej rozumie się - część mienia komunalnego Gminy 
Staszów, przekazanego w trwały zarząd i administrowanie jednostce organizacyjnej podległej gminie 
Staszów - Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Staszowie, stanowiącego stan bazy materialnej działalności 
Ośrodka, obejmującego obiekty sportowo-rekreacyjne wraz z wyposażeniem, wykorzystywane do 
zaspakajania zbiorowych potrzeb ludności w sferze sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku lub na inną 
działalność, zwaną w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami.

§ 2. 

1. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń: 

1) obiekty i urządzenia udostępniane są: 

a) mieszkańcom Gminy Staszów i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 
i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter 
użyteczności publicznej, a także innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych 
gminy, 

b) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzących działalność gospodarczą, - po 
uzgodnieniu z administratorem obiektów.

2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o zawartą umowę, na podstawie właściwego 
dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 
dyrektora OSiR, 

3) jeżeli Regulamin obiektu nie stanowi inaczej, korzystanie z obiektów i urządzeń może być odpłatne, 
a uzyskane dochody odprowadza się na rachunek dochodów budżetu Gminy. 

4) z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń zwalnia się: 

a) jednostki organizacyjne utworzone przez Gminę Staszów w zakresie realizowania zadań 
statutowych; 

b) organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągania zysku 
(stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe) realizujące zadania publiczne, zlecone przez Gminę 
Staszów; 

c) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy; 

d) organizatorów imprez charytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych z Burmistrzem Miasta 
i Gminy; 
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e) organizatorów realizujących zadania w ramach umów o partnerstwie i współpracy z Gminą Staszów; 

f) organizacje osób niepełnosprawnych; 

g) stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedziby na terenie Gminy Staszów na 
potrzeby realizacji zajęć sportowych, mających na celu utrzymanie i podnoszenie sprawności 
fizycznej strażaków;

5) zwolnień, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 4 nie stosuje się do opłat za wynajem domków 
campingowych w Ośrodku Wypoczynkowym WILGA w Golejowie.

2.  Korzystanie z Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Mickiewicza 40 w Staszowie odbywać się będzie 
zgodnie z Regulaminem stanowiącym Załączniki Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3.  Korzystanie z Siłowni mieszczącej się w Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Mickiewicza 
40 w Staszowie odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

4.  Korzystanie z parkingu mieszczącego się przy Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Mickiewicza 
40 w Staszowie odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

5.  Korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego WILGA w Golejowie odbywać się będzie zgodnie 
z Regulaminem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

6.  Korzystanie z Miejsca Wyznaczonego do Kąpieli przy Ośrodku Wypoczynkowym WILGA w Golejowie 
odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 

7.  Korzystanie z Parkingu Leśnego w Golejowie odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem stanowiącym 
Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 

8.  Korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego "Nad Czarną" przy ul. Piłsudskiego w Staszowie 
odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 

9.  Korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Mickiewicza w Staszowie odbywać się 
będzie zgodnie z Regulaminem stanowiącym Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 

10.  Korzystanie z Kompleksu Boisk Sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Mickiewicza 
w Staszowie odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem stanowiącym Załącznik Nr 9 do niniejszej 
uchwały. 

11.  Korzystanie ze Stadionu Miejskiego przy ul. Koszarowej w Staszowie odbywać się będzie zgodnie 
z Regulaminem stanowiącym Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Określa się sposób ustalania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń: 

1. kalkulacja będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów, o których mowa 
w § 2 ust.1 pkt 1 lit.a, uwzględnia bieżące koszty utrzymania (zużycie mediów, utrzymanie czystości, 
naprawy itp.) danego obiektu lub urządzenia, 

2. kalkulacja będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów, o których mowa 
w § 2 ust.1 pkt 1 lit. b), uwzględnia pełne koszty utrzymania (koszty bieżące i amortyzacja) dotyczące 
eksploatacji i utrzymania danego obiektu i urządzenia, 

3. wysokość stawki za najem (dzierżawę) obiektów i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności gospodarczej nie powinna być niższa niż ustalona wg. kalkulacji wynikającej z pkt 2; stawka 
może być ustalana w drodze przetargu.

§ 4. 

Powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za 
usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie. 
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§ 5. 

Umowy dotyczące korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zawarte przed dniem wejścia 
w życie uchwały powinny być dostosowane do jej wymogów ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej uchwały. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 7. 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Staszowie nr LXXIII/609/10 z 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia 
regulaminu korzystania z kąpieliska usytuowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Wilga” będącego 
w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie oraz uchwała Rady Miejskiej w Staszowie nr XI/91/11 
z 29 lipca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne 
świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów 
uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232; Dz. U. z 2018r. poz. 130
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LIX/510/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 29 marca 2018 r.

Uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do 
stanowienia o ich wysokości podejmuje się w zwiazku z koniecznością uporządkowania zarządzania 
obiektami i urzadzeniami przekazanymi w administrowanie i trwały zarząd jednostce organizacyjnej 
GminyStaszów - Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Staszowie. Korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej będących własnością gminy, powinno być ściśle określone, aby było efektywne 
i bezpieczne. Szczegółowe zasady korzystania z obiektów, urządzeń i pomieszczeń określone są 
w regulaminach i stanowią załączniki do niniejszej uchwały. Natomiast zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej "Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, 
organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie 
ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie 
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego". W myśl ust. 2 tego 
samego artykułu uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organy stanowiące jednostek samorządu 
terytorialnego mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek. Mając na uwadze powyższe zasadne 
jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 
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Zał. Nr 1
do Uchwały Nr LIX/510/18

Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 marca 2018 roku

REGULAMIN
Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie

1. Hala widowiskowo-sportowa jest obiektem administrowanym przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Staszowie, ul. Mickiewicza 40.

2. Hala widowiskowo-sportowa otwarta jest:
‒ od poniedziałku do piątku - w godz. 7.00 – 21.00
‒ w soboty - w godz. 9.00 – 13.00
‒ w niedzielę - wg potrzeb.
3. Z hali widowiskowo-sportowej korzystać mogą:

‒ grupy zorganizowane (szkoły, kluby sportowe, sekcje sportowe, stowarzyszenia itp.);

‒ osoby indywidualne;

‒ dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na hali sportowej wyłącznie pod opieką

osób pełnoletnich.
4.  Z hali widowiskowo-sportowej nie mogą korzystać osoby:

‒ których stan wskazuje na spożycie alkoholu,  lub które są pod działaniem środków

odurzających;

‒ z przeciwwskazaniami lekarskimi.

5. Każda osoba korzystająca z Hali Widowiskowo-Sportowej jest zobowiązana do 
zapoznania się z regulaminem i podporządkowania się jego zapisom.

6. Obowiązkiem osób korzystających z hali widowiskowo-sportowej jest:

‒ pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni;

‒ założenie właściwego obuwia sportowego (czystego,  nie  pozostawiającego podczas

użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.);

‒ przestrzeganie  zasad  bezpieczeństwa  w  czasie  używania  przyrządów  sportowych

znajdujących się w wyposażeniu hali;

‒ zdjęcie  ozdób,  które  mogłyby  zagrozić  w  czasie  aktywności  fizycznej  zdrowiu  i

bezpieczeństwu osób korzystających z hali sportowej (łańcuszki, kolczyki, bransoletki
itp.);

‒ utrzymywanie  czystości  i  porządku  na  terenie  hali  sportowej,  holach,  szatni  i

pomieszczeniach sanitarnych.
7. Przebywającym na terenie hali widowiskowo-sportowej nie wolno:

‒ palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających;

‒ wnosić i używać opakowań i innych przedmiotów ze szkła;

‒ wnosić i używać sprzęt nie będący sprzętem sportowym;

‒ wprowadzać zwierząt;

‒  rozkładać i składać trybuny dla publiczności;
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‒ uwieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej;

‒ uwieszać się na bramkach do piłki ręcznej;

‒ korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali.

8. Wstęp  na  halę  sportową  dozwolony  jest  za  okazaniem  karty  wstępu  lub  biletu.
W czasie  zawodów sportowych  za  okazaniem karty uczestnictwa  w zawodach lub
innego dokumentu upoważniającego do wstępu.

9. W czasie zawodów organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu,
oraz  odpowiedzialny  jest  za  zapewnienie  bezpieczeństwa  korzystających  z  hali
sportowej.

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

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

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

13. Kierownictwo obiektów sportowych może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie
stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali widowiskowo-sportowej.

14. Za  wartościowe  przedmioty pozostawione  w szatniach  oraz  rzeczy nie  oddane  na
przechowanie  do  depozytu,  kierownictwo  obiektów  sportowych  nie  ponosi
odpowiedzialności.

15. Kierownictwo  i  obsługa  hali  widowiskowo-  sportowej  sprawuje  nadzór  nad
przestrzeganiem niniejszego regulaminu.  Wszystkie  osoby przebywające  na terenie
hali sportowej obowiązane są do podporządkowania ich nakazom.

16. Osoby  naruszające  porządek  publiczny  lub  przepisy  niniejszego  regulaminu  będą
usuwane  z  terenu  hali  widowiskowo-  sportowej,  niezależnie  od  ewentualnego
skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

17. Skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
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Zał. Nr 2
do Uchwały Nr LIX/510/18

Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 marca 2018 roku

REGULAMIN
korzystania z Siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie

1. Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia.
2. Z siłowni mogą korzystać tylko osoby posiadające ważny karnet lub jednorazowy bilet

wstępu.
3. Osoba chcąca korzystać z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego

stanu zdrowia oraz braku przeciwwskazań do ćwiczeń siłowych.
4. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu siłowni,

pozostałych  regulaminów  oraz  przepisów  BHP obowiązujących  na  terenie  OSiR,
a także do kulturalnego zachowania się.

5.  Fakt  zapoznania  się  z  regulaminem  oraz  brakiem  przeciwwskazań  zdrowotnych
ćwiczący potwierdza poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

6. Za szkody zdrowotne wynikające z nieumiejętnego stosowania przyrządów właściciel
ani personel siłowni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

7. Ze względu na zwiększoną liczbę ćwiczących w godzinach wieczornych (17.00-19.00)
zaleca się wcześniejsze ustalenie terminu ćwiczeń, dotyczy to w szczególności osób
po raz pierwszy korzystających z siłowni.

8. Ćwiczący  są  zobowiązani  do  posiadania  czystego  stroju  sportowego  oraz
obowiązkowo ręcznika.

9. W siłowni bezwzględnie obowiązuje sportowe obuwie zamienne z czysta podeszwą.
10. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu.
11. Rozpoczęcie ćwiczeń i ich zakończenie należy zgłosić instruktorowi.
12. Ćwiczący  zobligowani  są  do  bezwarunkowego  podporządkowania  się  poleceniom

instruktora.
13. Podczas zmiany obciążenia na sztandze spoczywającej na stojakach, gryf sztangi musi

być podtrzymywany przez druga osobę.
14. Przed przystąpieniem do ćwiczeń ze sztangą lub sztangielkami należy upewnić się czy

zaciski są dokręcone.
15. W siłowni nie można biegać, ani rzucać przyrządami.
16. Korzystanie  z  przyrządów  i  urządzeń  w  sposób  niezgodny  z  przeznaczeniem lub

uszkodzonych jest niedozwolone.
17. W przypadku  stwierdzenia  usterek  lub  braków  należy  natychmiast  o  powyższym

fakcie powiadomić instruktora.
18. Po zakończeniu ćwiczeń należy wszystkie przybory i obciążenia odłożyć na miejsce.
19. Osoby nietrzeźwe, nie posiadające ważnego karnetu lub stwarzające zagrożenie dla

pozostałych  osób  korzystających  z  siłowni  mają  zakaz  wstępu  na  teren  obiektów
OSiR.

20. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie siłowni oraz w jej otoczeniu napojów
alkoholowych, a także innych używek.

21. Osoby,  które  nie  ukończyły  18  roku  życia  muszą  posiadać  zgodę  na  korzystanie
z siłowni od prawnego opiekuna.

22. Osoby nieletnie ćwiczyć mogą tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
23. Ze względów higieniczno-sanitarnych niedopuszczalne  jest  pozostawienie  w szatni

rzeczy osobistych, ręczników oraz butów na czas dłuższy niż ćwiczenia. Przedmioty
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pozostawione na terenie OSiR-u po upływie doby będą niszczone lub przekazywane
do biura rzeczy znalezionych.

24. OSiR w Staszowie nie zwraca pieniędzy za karnety wykupione i  niewykorzystanie
przez ćwiczącego w oznaczonym czasie.

25. Karnety wystawione są imiennie i korzystać z nich mogą tylko osoby, dla których są
wypisywane.

26. OSiR w Staszowie może odmówić wystawienia karnetu bez podania przyczyny.
27. OSiR w Staszowie  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  pozostawione na jego terenie

przedmioty wartościowe (np biżuteria, telefony komórkowe, pieniądze).
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Zał. Nr 3
do Uchwały Nr LIX/510/18

Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 marca 2018 roku

Regulamin
parkingu przy Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie

1. Zarządcą parkingu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie.
2. W godzinach otwarcia hali widowiskowo-sportowej z postoju na parkingu mogą 

korzystać:
a) Pojazdy pracowników i instruktorów OSiR Staszów
b) Pojazdy użytkowników i klientów hali OSiR
c) Pojazdy przywożące dzieci i młodzież na zajęcia, zawody i imprezy organizowane 

w hali OSiR 
d) Pojazdy uprzywilejowane (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, itp.)
3. Każda osoba korzystająca z parkingu przy Hali Widowiskowo-Sportowej jest 

zobowiązana do zapoznania się z regulaminem i podporządkowania się jego zapisom.
4. Prawo do korzystania z parkingu całodobowo mają osoby, które zawarły umowę najmu 

miejsca parkingowego z OSiR Staszów.
5. Użytkownicy pojazdów zaopatrzonych w „Kartę parkingową osoby niepełnosprawnej” 

korzystają z parkingu nieodpłatnie.
6. Na parkingu zabrania się:
a) Parkowania na drodze dojazdowej lub w sposób utrudniający korzystanie z parkingu 

innym użytkownikom;
b) Poruszania się pojazdem w celu innym niż dojazd do miejsca postoju lub bramy 

wyjazdowej;
c) Prowadzenia handlu lub innych czynności usługowych bez zgody zarządcy parkingu;
d) Dokonywania napraw i czynności obsługowych pojazdów, powodujących 

zanieczyszczenie parkingu czy środowiska, jak np. wymiana oleju;
e) Pozostawiania pojazdu na oznakowanym miejscu przeznaczonym dla osób 

niepełnosprawnych.
7. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do:

a) Zachowania czystości w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego dla pojazdu;

b) Przestrzegania przepisów sanitarnych, porządkowych i p.poż;

c) Podporządkowania się poleceniom pracowników OSiR oraz służb odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo;
d) Terminowego uiszczania opłaty za najem miejsca parkingowego.

8. Z ważnych przyczyn zarządca może ograniczyć czas funkcjonowania parkingu oraz 

wyłączyć całość lub określoną jego część z powszechnego dostępu.
9. Zarządca parkingu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży, szkód czy 

uszkodzeń parkujących pojazdów.
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Zał. Nr 4

do Uchwały Nr LIX/510/18
Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 29 marca 2018 roku

REGULAMIN
Ośrodka Wypoczynkowego „WILGA” w Golejowie

1. Ośrodek  Wypoczynkowy „WILGA”  w  Golejowie  jest  administrowany  przez  Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Staszowie.

2. Każda  osoba  korzystająca  z  Ośrodka  Wypoczynkowego  „WILGA”  w  Golejowie jest
zobowiązana do zapoznania się z regulaminem i podporządkowania się jego zapisom.

3. Osoba  wynajmująca  domek  jest  zobowiązana  do  zapoznania  się  ze  spisem
inwentarzowym i sprawdzenia jego wyposażenia.

4. W trakcie oględzin należy zgłosić wszelkie zastrzeżenia obsłudze Ośrodka.

5. Wysokość opłaty za korzystanie z OW określona została w cenniku usług Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Staszowie.
6. Doba hotelowa trwa od godz. 14 00 do godz.12 00 dnia następnego.
7. Opłata za pobyt pobierana jest w całości w dniu przyjazdu do Ośrodka.
8. W przypadku wcześniejszego wyjazdu naszych klientów nie zwracamy niewykorzystanej

opłaty za pobyt.
9. Osoba wynajmująca domek staje się odpowiedzialna za stan przedmiotów znajdujących

się na wyposażeniu domku z chwilą przejęcia kluczy.
10. Po zakończeniu pobytu użytkownik zobowiązany jest przekazać domek w takim stanie

w jakim go otrzymał.
11. W razie uszkodzenia jakiegoś przedmiotu, użytkownik zobowiązany jest naprawić szkodę

we własnym zakresie lub odkupić zniszczoną rzecz jakościowo taką samą.
12. W  razie  trwałego  zniszczenia  spowodowanego  z  winy  użytkownika  będzie  on

zobowiązany pokryć koszty szkody do wartości odtworzonej.
13. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do godz. 7.00.
14. W czasie trwania ciszy nocnej zabroniony jest wszelki ruch pojazdów mechanicznych na

terenie ośrodka oraz pobyt osób niebędących jego gośćmi.
15. Osoby notorycznie łamiące zasady regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi

Ośrodka będą proszone o opuszczenie terenu bez zwrotu kosztów pobytu.
16. Wczasowicz zobowiązany jest:
a) dbać  o  czystość  i  porządek  w  przydzielonym  pokoju  i  na  terenie  Ośrodka

Wypoczynkowego,
b) zachować ciszę i spokój na terenie Ośrodka Wypoczynkowego.
17. Na terenie Ośrodka zabrania się:
a) mycia samochodów,
b) skrobania ryb poza miejscem wyznaczonym przez obsługę Ośrodka,
c) palenia tytoniu w sanitariatach,
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d) zanieczyszczania ścian domków i sanitariatów poprzez ich zamalowywanie,  naklejanie
nalepek itp.,

e) niszczenia sprzętów i wyposażenia,
f) palenia ognisk poza miejscem do tego wyznaczonym.
18. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do obsługi Ośrodka.

Id: FFLFV-NNIBI-HPBSA-GVSLB-UCGPJ. Podpisany Strona 8



                                  Zał. nr 5
   do Uchwały Nr LIX/510/18

Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 marca 2018 roku

REGULAMIN
Miejsca Wyznaczonego do Kąpieli w Golejowie

1. Plaża  i  Miejsce  Wyznaczone  do  Kąpieli  są  obiektami  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji
w Staszowie.

2. Każda  osoba  korzystająca  z  Ośrodka  Wypoczynkowego  „WILGA”  w  Golejowie jest
zobowiązana do zapoznania się z regulaminem i podporządkowania się jego zapisom.

3. Miejsce Wyznaczone do Kąpieli w okresie letnim jest czynne codziennie w godz. 10-18.
4. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenie plaży i Miejsca Wyznaczonego do

Kąpieli wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
5. Zabrania  się  korzystania  z  plaży  i  Miejsca  Wyznaczonego  do  Kąpieli  osobom

nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających.
6. Zabrania się sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub

środków odurzających na terenie plaży i Miejsca Wyznaczonego do Kąpieli. 
7. Za przedmioty wartościowe pozostawione w Miejscu Wyznaczonym do Kąpieli Ośrodek

nie ponosi odpowiedzialności.
8. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zalecana jest wzajemna obserwacja,

a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
9. Osoby korzystające z kąpieli i leżakujące zobowiązane są do noszenie stosownego stroju.
10. Ratownicy  noszą  ubiór  w  kolorze  czerwonym  i  emblemat  „WOPR”  oraz  czapkę

ratownika.
11. Osoby korzystające z Miejsca Wyznaczonego do Kąpieli obowiązane są ściśle stosować

się do poleceń ratowników.
12. Osobom znajdującym się na terenie Miejsca Wyznaczonego do Kąpieli nie wolno:

a) przekraczać  granicy  strefy  oznaczonej  specjalnymi  bojkami,  żółtymi  dla
nieumiejących pływać, czerwonymi dla umiejących pływać,

b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy wywieszona jest na maszcie
flaga czerwona,

c) wchodzić na pomosty przeznaczone dla ratowników,
d) niszczyć urządzeń i sprzętu Miejsca Wyznaczonego do Kąpieli,
e) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:

‒ zakłócać spokoju, popychać i wrzucać innych osób do wody
‒ leżakować i biegać po pomostach,
‒ zaśmiecać i brudzić terenu Miejsca Wyznaczonego do Kąpieli,
‒ niszczyć oznakowań, napisów i wyposażenia Miejsca Wyznaczonego do Kąpieli

i plaży.
13. Osoby  naruszające  porządek  publiczny  lub  przepisy  niniejszego  regulaminu  będą

usuwane  z  terenu  Miejsca  Wyznaczonego  do  Kąpieli,  niezależnie  od  ewentualnego
skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

14. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia Miejsca Wyznaczonego do
Kąpieli ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

15. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi OW „Wilga”. 
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Zał. nr 6
do Uchwały Nr LIX/510/18

Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 marca 2018 roku

REGULAMIN
Parkingu Leśnego w Golejowie

1. Regulamin określa warunki korzystania z parkingu leśnego zarządzanego przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Staszowie.

2. Każda  osoba  korzystająca  z  parkingu  leśnego  wyraża  zgodę  na  postanowienia
niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3. Parking leśny jest dostępny we wszystkie dni roku.
4. Wysokość opłaty za korzystanie z parkingu określona została w cenniku usług Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Staszowie.
5. Parking leśny nie jest strzeżony, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty  

pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe,
ponosi wyłącznie osoba korzystająca z parkingu leśnego.

6. Podczas  wykonywania  pojazdem  manewrów  na  terenie  parkingu  należy  zachować  
szczególną  ostrożność i  poruszać się z  prędkością  nie  większą niż  10 km/h,  a  także

należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
7. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie parkingu – obowiązują zasady i przepisy 

określone ustawą Prawo o ruchu drogowym.
8. Każda z osób korzystających z parkingu, zobowiązana jest do podporządkowania się  

poleceniom pracowników Ośrodka.
9. Osobom korzystającym z parkingu zabrania się :

a) Wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
b) Mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
c) Zaśmiecania terenu,
d) Wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmiecie znajdujących
się na miejscu postoju,
e) Pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie  innym użytkownikom
z miejsca postoju,
f) Pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych,
g) Prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody zarządcy,
h) Puszczania luzem zwierząt domowych,
i) Rozstawiania namiotów,
j) Pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy
niż 24 godziny,
k) Rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie parkingu,

10. Należy korzystać z wyposażenia parkingu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
11. Wszelkie  uwagi  dotyczące  funkcjonowania  parkingu  należy  zgłaszać  personelowi  

Ośrodka Wypoczynkowego „Wilga”.
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Zał. Nr 7 
do Uchwały Nr LIX/510/18

Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 marca 2018 roku

REGULAMIN KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO
„Zalewu Nad Czarną” w Staszowie

1. Obiekt rekreacyjno-sportowy przy ulicy Piłsudskiego jest administrowany przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Staszowie. 

2. Obiekt  udostępniany  jest  nieodpłatnie  dla  osób  indywidualnych  oraz  grup
zorganizowanych. 

3. Każda  osoba  korzystająca  z  kompleksu  rekreacyjno-sportowego  jest  zobowiązana  do
zapoznania się z regulaminem i podporządkowania się jego zapisom. 

4. Korzystanie  z  kompleksu  rekreacyjno-sportowego  w  sposób  indywidualny  oraz  poza
godzinami  prowadzonych  zajęć  odbywa  się  na  własną  odpowiedzialność  lub
odpowiedzialność opiekunów prawnych. 

5. W skład obiektu rekreacyjno-sportowego wchodzą: 
a) plac zabaw dla dzieci, 
b) boisko do piłki siatkowej plażowej, 
c) stanowisko do piłki koszykowej, 
d) park miejski. 

6. Wstęp na teren obiektu rekreacyjno-sportowego oznacza, że użytkownik zapoznał się z
regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

7. Dzieci  do  13  lat  mogą  korzystać  z  obiektu  rekreacyjno -  sportowego wyłącznie  pod
bezpośrednią opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów. 

8. Osoby  o  niestabilnym  stanie  zdrowia  powinny  korzystać  z  obiektu  ze  szczególną
ostrożnością, dopiero po konsultacji ze swoim lekarzem. 

9. Plac zabaw jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi dzieci od 2 do 7 lat. 
10. Urządzenia zabawowe należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem. 
11. Korzystanie  z  poszczególnych  urządzeń  powinno  być  dostosowane  do  rozwoju

psychofizycznego dziecka. Oceny musi dokonać dorosły opiekun dziecka. 
12. Plac  zabaw  podlega  okresowo  konserwacji.  Wszelkie  uszkodzenia  urządzeń  i  inne

nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać administratorowi obiektu. 
13. Osoby korzystające z urządzeń sportowych mają prawo korzystać z określonych miejsc i

sprzętu  znajdującego  się  na  wyposażeniu  obiektu  wyłącznie  za  zgodą  administratora
obiektu i  w zakresie adekwatnym do swoich potrzeb.  Klucze od boiska do siatkówki
plażowej  pobiera  się  u  kierownika  stadionu  miejskiego  po  wpisaniu  do  ewidencji
udostępniania obiektu. 

14. Warunkiem korzystania z urządzeń jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego. 
15. Osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane korzystają  z  urządzeń sportowych na

własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z urządzeń sportowych
wyłącznie pod nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów. 

16. Administrator może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt ze względu na organizowane
imprezy, zawody lub zajęcia, w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych oraz przy
niesprzyjających warunkach atmosferycznych. 

17. Wszystkie  osoby  korzystające  z  obiektu  są  zobowiązane  do  podporządkowania  się
nakazom pracowników OSiR w Staszowie. 

18. O wszelkich  sytuacjach  wypadkowych,  zagrażających  życiu  i  zdrowiu użytkowników
oraz  nieprawidłowej  pracy  urządzeń  należy  bezwzględnie  powiadomić  pracowników
obiektu osobiście lub tel. 15 864 27 11. 
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19. Grupy  zorganizowane  przed  wejściem  na  teren  obiektu  rekreacyjno-sportowego
zobowiązane są uzgodnić warunki korzystania z jego urządzeń. 

20. Za  bezpieczeństwo  osób  biorących  udział  w  zajęciach  zorganizowanych  odpowiada
prowadzący  zajęcia.  Prowadzący  zajęcia  zobowiązany  jest  każdorazowo,  przed
rozpoczęciem  zajęć,  do  sprawdzenia  stanu  technicznego  używanych  urządzeń.  W
przypadku  stwierdzenia  niesprawności  sprzętu  prowadzący  zajęcia  ma  obowiązek
zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie
pracowników OSiR w Staszowie. 

21. Zabronione  jest  wszelkie  postępowanie  zagrażające  bezpieczeństwu  własnemu  lub
innych użytkowników oraz stanowi sanitarnohigienicznemu obiektu, w szczególności: 
a) wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających, 
b) palenie tytoniu i innych, niedozwolonych substancji, 
c) wnoszenie  opakowań  szklanych,  puszek,  ostrych  narzędzi  oraz  innych

niebezpiecznych przedmiotów, 
d) zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu obiektu, 
e) palenie otwartego ognia, 
f) niszczenie urządzeń i wyposażenia obiektu, 
g) wprowadzanie  zwierząt,  pojazdów silnikowych (motocykli,  skuterów,  quadów itp.)

oraz innych przedmiotów i urządzeń utrudniających komunikację na terenie obiektu
oraz mogących zniszczyć murawę i elementy infrastruktury, 

h) przechodzenie przez ogrodzenie, 
i) wykorzystywanie sprzętu i urządzeń sportowych oraz rekreacyjnych niezgodnie z ich

przeznaczeniem, 
j) wchodzenie  do  wody,  kąpiel  oraz  pływanie  zarówno  z  użyciem jak  i  bez  użycia

sprzętu,
k) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi. 

22. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 
23. Osoby przebywające na terenie obiektu rekreacyjno – sportowego i naruszające porządek

publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także osoby niestosujące
się  do  przepisów  niniejszego  regulaminu  i  do  zaleceń  służb  porządkowych  lub
pracowników OSiR w Staszowie mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od
ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego. 

24. Osoby  niszczące  lub  uszkadzające  wyposażenie  lub  urządzenia  obiektu  ponoszą
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

25. Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Staszowie  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  mienie
prywatne przyniesione i pozostawione na terenie obiektu przez jego użytkowników. 

26. Sprawy nieujęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga administrator obiektu. 
27. Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Staszowie  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wszelkie

zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
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Zał. Nr 8 
do Uchwały Nr LIX/510/18

Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 29 marca 2018 roku

REGULAMIN KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO

przy ul. Mickiewicza w Staszowie

1. Obiekt rekreacyjno-sportowy przy ulicy Mickiewicza jest administrowany przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Staszowie. 

2. Obiekt  udostępniany  jest  nieodpłatnie  dla  osób  indywidualnych  oraz  grup
zorganizowanych.  Grupy  zorganizowane  korzystają  z  obiektu  zgodnie  z  grafikiem
prowadzonym przez animatora sportu. 

3. Każda  osoba  korzystająca  z  kompleksu  rekreacyjno-sportowego  jest  zobowiązana  do
zapoznania się z regulaminem i podporządkowania się jego zapisom. 

4. Korzystanie  z  kompleksu  rekreacyjno-sportowego  w  sposób  indywidualny  oraz  poza
godzinami  prowadzonych  zajęć  odbywa  się  na  własną  odpowiedzialność  lub
odpowiedzialność opiekunów prawnych. 

5. W skład obiektu rekreacyjno-sportowego wchodzą: 
a) plac zabaw dla dzieci, 
b) boisko do piłki nożnej, 
c) boisko do piłki siatkowej, 
d) boisko do piłki koszykowej, 
e) altana grillowa z paleniskiem. 
6. Wstęp na teren obiektu rekreacyjno-sportowego oznacza,  że użytkownik zapoznał  się  z

regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
7. Dzieci  do  13  lat  mogą  korzystać  z  obiektu  rekreacyjno-sportowego  wyłącznie  pod

bezpośrednią opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów. 
8. Osoby  o  niestabilnym  stanie  zdrowia  powinny  korzystać  z  obiektu  ze  szczególną

ostrożnością, dopiero po konsultacji ze swoim lekarzem. 
9. Organizacja i zasady korzystania z części sportowej obiektu określone zostały odrębnym

regulaminem. 
10. Plac zabaw jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi dzieci od 2 do 7 lat. 
11. Urządzenia zabawowe należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem. 
12. Korzystanie  z  poszczególnych  urządzeń  powinno  być  dostosowane  do  rozwoju

psychofizycznego dziecka. Oceny musi dokonać dorosły opiekun dziecka. 
13. Plac  zabaw  podlega  okresowo  konserwacji.  Wszelkie  uszkodzenia  urządzeń  i  inne

nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać administratorowi obiektu. 
14. Osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane korzystają z  altany grillowej  na własną

odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z altany grillowej wyłącznie pod
nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów. 

15. Do  palenia  w  grillu  używać  należy  wyłącznie  węgla  drzewnego  lub  drewna  z  drzew
liściastych. 

16. Zabronione jest rozpalanie grilla z kartonów, gazet, dykt, malowanego czy lakierowanego
drewna. Zabrania się wrzucać substancji łatwopalnych do ognia. 
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17. Osoby korzystające z altany grillowej zobowiązane są do jej późniejszego uprzątnięcia. 

18. Administrator  może czasowo ograniczyć  wstęp  na  obiekt  ze  względu  na  organizowane
imprezy,  zawody lub zajęcia,  w trakcie  prowadzonych prac konserwacyjnych oraz przy
niesprzyjających warunkach atmosferycznych. 

19. Wszystkie  osoby  korzystające  z  obiektu  są  zobowiązane  do  podporządkowania  się
nakazom pracowników OSiR w Staszowie. 

20. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz
o nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić pracowników obiektu
osobiście lub tel. 15 864 27 11. 

21. Grupy  zorganizowane  przed  wejściem  na  teren  obiektu  rekreacyjno-sportowego
zobowiązane  są  do  dokładnego  zapoznania  się  z  regulaminem  i  uzgodnić  warunki
korzystania z jego urządzeń. 

22. Za  bezpieczeństwo  osób  biorących  udział  w  zajęciach  zorganizowanych  odpowiada
prowadzący  zajęcia.  Prowadzący  zajęcia  zobowiązany  jest  każdorazowo,  przed
rozpoczęciem  zajęć,  do  sprawdzenia  stanu  technicznego  używanych  urządzeń.  W
przypadku  stwierdzenia  niesprawności  sprzętu  prowadzący  zajęcia  ma  obowiązek
zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie
pracowników OSiR w Staszowie. 

23. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych
użytkowników oraz stanowi sanitarnohigienicznemu obiektu, w szczególności: 

a) wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających 
b) palenie tytoniu i innych, niedozwolonych substancji, 
c) wnoszenie  opakowań  szklanych,  puszek,  ostrych  narzędzi  oraz  innych

niebezpiecznych przedmiotów, 
d) zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu obiektu, 
e) niszczenie urządzeń i wyposażenia obiektu, 
f) wprowadzanie zwierząt, pojazdów silnikowych (motocykli, skuterów, quadów itp.)

oraz innych przedmiotów i urządzeń utrudniających komunikację na terenie obiektu
oraz mogących zniszczyć murawę i elementy infrastruktury, 

g) przechodzenie przez ogrodzenie, 
h) wykorzystywanie sprzętu i urządzeń sportowych oraz rekreacyjnych niezgodnie z

ich przeznaczeniem, 
i) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi. 

24. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 
25. Osoby przebywające  na  terenie  obiektu  rekreacyjno-sportowego i  naruszające  porządek

publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także osoby niestosujące się
do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników
OSiR w Staszowie mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego
skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego. 

26. Osoby  niszczące  lub  uszkadzające  wyposażenie  lub  urządzenia  obiektu  ponoszą
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

27. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie nie ponosi odpowiedzialności za mienie prywatne
przyniesione i pozostawione na terenie obiektu przez jego użytkowników. 
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28. Sprawy nieujęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga administrator obiektu. 
29. Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Staszowie  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wszelkie

zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. 

Id: FFLFV-NNIBI-HPBSA-GVSLB-UCGPJ. Podpisany Strona 15



Zał. Nr 9 

do Uchwały Nr LIX/510/18
Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 29 marca 2018 roku
REGULAMIN BOISK SPORTOWYCH

„Moje boisko - Orlik 2012”

1. Administratorem boisk sportowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie. 
2. Wejście  na  obiekt  równoznaczne  jest  z  przyjęciem  i  przestrzeganiem  niniejszego

regulaminu przez użytkowników. Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do
wyznaczenia pełnoletniego opiekuna. Osoba ta odpowiada za ład i porządek w rejonie
przebywania grupy.

3. Dzieci do lat 13 korzystać mogą z obiektu wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów
prawnych. 

4. Boiska czynne są wg następującego harmonogramu: 
a) boiska dostępne dla szkół w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne: 
‒ od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych: 
‒ od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 21.00 
‒ w soboty w godz. 10.00 – 21.00 
‒ w niedziele w godz.10.00 – 21.00 
c) w miesiącach wakacyjnych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu. 
5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska dla grup powyżej 10 osób. 
6. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 
7. Z pomieszczeń socjalnych (szatnie, umywalki, toalety) mogą korzystać wyłącznie osoby

aktualnie korzystające z obiektu. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu administrator
obiektu nie ponosi odpowiedzialności. 

8. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić
korzystania z obiektu. 

9. Warunkiem korzystania  z  obiektu  jest  posiadanie  odpowiedniego  stroju  sportowego  i
obuwia sportowego zmiennego, z zastrzeżeniem pkt.11a. 

10. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z
jego przeznaczeniem. 

11. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach
zobowiązany jest zwrócić pobrany sprzęt. 

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się: 

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców; 
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np.:

rower, motorower, deskorolka, rolki itp.; 
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska; 
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe; 
e) żucia  gumy,  palenia  tytoniu,  spożywania  alkoholu  oraz  innych  używek  i  środków

odurzających; 
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f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych; 
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze; 
h) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów; 

i) wprowadzania zwierząt; 
j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu; 
k) przebywania  na  terenie  boisk  osobom poniżej  16  roku życia  po zmroku z  wyjątkiem

zorganizowanych grup sportowych; 
l) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia. 
13. Na  terenie  boisk  przebywać  mogą  tylko  grupy  zawodników  korzystające  w  danym

momencie z obiektu. 
14. Rozstrzygnięcia  dotyczące  zgodnego  z  postanowieniami  pkt.11  korzystania  z  boisk

podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może: 
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju; 
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie; 
c) nakazać opuszczenie terenu boisk; 
d) zakazać ponownego wstępu na kompleks. 
15. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie

korzystania z obiektu z winy użytkownika. 
16. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie

za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeń. 
17. Prowadzący  zajęcia  (nauczyciel,  trener,  animator  sportu,  trener  środowiskowy)  jest

zobowiązany powiadomić  administratora  o  każdym zaistniałym wypadku  lub  kontuzji
ćwiczącego. 

18. Korzystający  z  obiektu  są  zobowiązani  do  bezwzględnego  przestrzegania  regulaminu,
przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności zastosowania się do uwag instruktora sportu lub
gospodarza obiektu. 

19. Niezastosowanie  się  do  niniejszego  Regulaminu  rozpatrywane  będzie  w  drodze

postępowania  karno-administracyjnego,  a  w  szczególnych  wypadkach  w  drodze
postępowania karnego. 
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Zał. Nr 10 

do Uchwały Nr LIX/510/18
Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 29 marca 2018 roku

REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO
przy ul. Koszarowej w Staszowie

1. Stadion  Miejski  przy  ulicy  Koszarowej  jest  administrowany  przez  Ośrodek  Sportu

i Rekreacji w Staszowie. 
2. Każda osoba korzystająca ze Stadionu Miejskiego przy ul. Koszarowej w Staszowie jest

zobowiązana do zapoznania się z regulaminem i podporządkowania się jego zapisom.
3. W skład obiektu wchodzą: 
a) boisko główne do piłki nożnej wraz z trybunami; 
b) boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią;
c) bieżnia dookólna czterotorowa; 
d) skocznie do skoku w dal i skoku wzwyż;
e) rzutnie do pchnięcia kulą i rzutu oszczepem;
f) budynek zaplecza administracyjnego wraz z szatniami; 
g) parking.
4. Stadion  jest  obiektem  użyteczności  publicznej  i  udostępniany  jest  osobom

indywidualnym  oraz  grupom  zorganizowanym  do  przeprowadzania  rozgrywek
sportowych,  meczów,  sportowych  zajęć  szkolnych  oraz  innych  imprez  rekreacyjno-
sportowych. 

5. Stadion  może  również  służyć  innym  celom,  w  tym  do  przeprowadzania  doraźnych
imprez o innym charakterze, w zakresie ustalonym przez Burmistrza Miasta i Gminy
Staszów. 

6. Rozgrywki sportowe, mecze, zajęcia szkolne oraz inne imprezy rekreacyjno-sportowe
odbywają się wg wcześniej ustalonego przez administratora stadionu harmonogramu. 

7. Za korzystanie ze stadionu pobierane są opłaty, zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
8. Udostępnienie organizatorowi imprezy stadionu lub jego części następuje na podstawie

umowy zawartej  przez organizatora imprezy z administratorem stadionu, na zasadach
określonych w tej umowie oraz regulaminie. 

9. Korzystanie z obiektu w sposób indywidualny oraz poza godzinami prowadzonych zajęć
możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu zgody kierownika obiektu. 

10. Wstęp  na  teren  obiektu  oznacza,  że  użytkownik  zapoznał  się  z  regulaminem
i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

11. Osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane korzystają z urządzeń sportowych na

własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie do lat 13 mogą korzystać z urządzeń
sportowych wyłącznie pod nadzorem rodziców lub pełnoletnich opiekunów. 

12. Osoby  o  niestabilnym  stanie  zdrowia  powinny  korzystać  z  obiektu  ze  szczególną
ostrożnością, dopiero po konsultacji ze swoim lekarzem. 

13. Warunkiem korzystania z urządzeń jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego. 
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14. Administrator może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt ze względu na organizowane
imprezy, zawody lub zajęcia, w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych oraz przy
niesprzyjających warunkach atmosferycznych. 

15. Wszystkie  osoby  korzystające  z  obiektu  są  zobowiązane  do  podporządkowania  się
poleceniom pracowników OSiR w Staszowie. 

16. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i  zdrowiu użytkowników
oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić pracowników
obiektu osobiście lub tel. 15 864 18 34. 

17. Grupy  zorganizowane  przed  wejściem  na  teren  obiektu  zobowiązane  są  uzgodnić
warunki korzystania z jego urządzeń. 

18. Za  bezpieczeństwo  osób  biorących  udział  w  zajęciach  zorganizowanych  odpowiada
prowadzący  zajęcia.  Prowadzący  zajęcia  zobowiązany  jest  każdorazowo,  przed
rozpoczęciem  zajęć,  do  sprawdzenia  stanu  technicznego  używanych  urządzeń.  W
przypadku  stwierdzenia  niesprawności  sprzętu  prowadzący  zajęcia  ma  obowiązek
zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie
pracowników OSiR Staszów. 

19. Zabronione  jest  wszelkie  postępowanie  zagrażające  bezpieczeństwu  własnemu  lub
innych użytkowników oraz stanowi sanitarno - higienicznemu obiektu, w szczególności: 

a) wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających 
b) palenie tytoniu i innych niedozwolonych substancji, 
c) wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych

przedmiotów, 
d) zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu obiektu, 
e) palenie otwartego ognia, 
f) niszczenie urządzeń i wyposażenia obiektu, 
g) wprowadzanie zwierząt, 
h) używania poza strefą  wyznaczoną do parkowania,  pojazdów silnikowych (motocykli,

skuterów, quadów itp.)  oraz urządzeń utrudniających komunikację  na terenie  obiektu
oraz mogących zniszczyć murawę i elementy infrastruktury, 

i) przechodzenie przez ogrodzenie, 
j) wykorzystywanie sprzętu i  urządzeń sportowych oraz rekreacyjnych niezgodnie z ich

przeznaczeniem, 
k) załatwianie potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi. 
20. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 
21. Osoby  przebywające  na  terenie  obiektu  i  naruszające  porządek  publiczny,  dobre

obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także osoby niestosujące się do przepisów
niniejszego  Regulaminu  i  do  zaleceń  służb  porządkowych  lub  pracowników  OSiR
w Staszowie  mogą  zostać  usunięte  z  terenu  obiektu,  niezależnie  od  ewentualnego
skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego. 

22. Osoby  niszczące  lub  uszkadzające  wyposażenie  lub  urządzenia  obiektu  ponoszą
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 
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23. Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Staszowie  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  mienie
prywatne przyniesione i pozostawione na terenie obiektu przez jego użytkowników. 

24. Sprawy nie ujęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga administrator obiektu. 
25. Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Staszowie  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wszelkie

zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
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