
Zarządzenie Nr V/l 22/2007 
Wójta Gminy Baranów 

z dnia 8 października 2007r. 
 
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu boiska wielofunkcyjnego. 
 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z  2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.). - zarządzam, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 
Zatwierdzam Regulamin boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Baranowie. 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 
 
Regulamin, o którym mowa w § l podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy przy 
wejściu na teren obiektu tj. boiska wielofunkcyjnego. 
 

§ 3. 
 
Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Styczniowych w Baranowie. 
 

§ 4. 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 



Załącznik do 
Zarządzenia Nr V/122/2007 

Wójta Gminy Baranów 
z dnia 8 października 2007r. 

 
 

REGULAMIN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO. 
 
 
1. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem Gminy Baranów. 
2. Pierwszeństwo do korzystania z boiska mają mieszkańcy Gminy Baranów. 
3. Z boiska korzystają osoby powyŜej 12 lat. Dzieci poniŜej lat 12 mogą przebywać na 

terenie boiska pod opieką osób starszych. 
4. Z boiska w godzinach 7.00-15.00 korzystają przede wszystkim dzieci i młodzieŜ szkolna, 

od 15.00-22.00 wszyscy uprawnieni. 
5. Osoby korzystające z boiska powinny stosować się do poleceń zarządzających obiektem, 

a place i miejsca gier wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem. 
6. Na terenie boiska zabrania się: 

a) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków 
odurzających. 

b) wnoszenia i spoŜywania napojów alkoholowych, 
c) palenia papierosów, 
d) zaśmiecania terenu, 
e) wprowadzania zwierząt, 
f) jazdy rowerem i innymi pojazdami. 
g) uŜywania obuwia piłkarskiego (tzw. korki). 

7. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia boiska bądź ich opiekunowie prawni ponoszą 
odpowiedzialność materialną. 

8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą 
usuwane z boiska. 

9. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu ponosi 
odpowiedzialność korzystający z boiska. 

10. Skargi i wnioski moŜna składać w Urzędzie Gminy Baranów lub bezpośrednio u Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Baranowie. 

11. Regulamin boisk zatwierdził Wójt Gminy Baranów. 


