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UCHWAŁA NR XI/53/15
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowych stanowiących
własność Gminy Miejskiej Ciechocinek, sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz
powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia ich wysokości
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miejska
Ciechocinka uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLI/317/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zasad
korzystania z obiektów i urządzeń sportowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechocinek, sposobu
ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do
stanowienia o ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r., poz. 1345) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 3 po ust. 11 dodaje się ustęp 12 i 13 następującej treści:
„12. Ustala się „Regulamin korzystania z kortów tenisowych w parku Zdrojowym”, stanowiący
załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.
13. Ustala się „Regulamin korzystania z siłowni na świeżym powietrzu, znajdującej się przy ulicy
Tężniowej”, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.”;
2) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 4. Korzystanie z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kopernika 18,
boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni na świeżym powietrzu, znajdujących się przy ul. Tężniowej oraz
skateparku przy ul. Lipnowskiej 11c, jest nieodpłatne.”;
3) § 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 5. 1. Korzystanie z obiektów i urządzeń niewymienionych w § 4 jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3,
a uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu gminy.
2. Opłaty w wysokości 50% stawki wnoszą:
1) uczniowie szkół i placówek oświatowych oraz studenci do ukończenia 25-tego roku życia,
2) osoby niepełnosprawne,
3) Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku w zakresie realizacji zadań kultury dla osób dorosłych
i młodzieży, o której mowa w pkt 1.
3. Z opłat zwalnia się:
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1) dzieci oraz uczniów szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę, uczniów szkół
ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy – w zakresie korzystania z hali sportowej,
boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz siłowni znajdujących się przy ul.
Lipnowskiej 11c.
2) uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych
z gminą,
3) organizacje harcerskie oraz inne organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny oraz w zakresie
kultury, kultury fizycznej i sportu lub realizujące programy profilaktyczne na rzecz dzieci
i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,
4) organizatorów imprez zleconych przez Gminę Miejską Ciechocinek lub organizowanych wspólnie
z Gminą Miejską Ciechocinek lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Ciechocinka,
5) Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku w zakresie realizacji zadań kultury dla dzieci i młodzieży,
o których mowa w pkt 1,
6) członków zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, działającej na terenie Gminy Ciechocinek.
4. Określa się sposób ustalania opłat z obiektów i urządzeń, o których mowa w § 5 ust.1:
1) wysokość opłat określa Burmistrz Ciechocinka z uwzględnieniem pkt 2-3;
2) kalkulacja będąca podstawą ustalenia wysokości opłat powinna uwzględniać koszty utrzymania tych
urządzeń;
3) wysokość stawki za najem lub dzierżawę obiektów i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia
działalności gospodarczej może być ustalona w drodze przetargu.”;
4) po załączniku nr 11 dodaje się załączniki nr 12 i nr 13, stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Marcin Zajączkowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/53/15
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH W PARKU ZDROJOWYM
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem kortów jest Gmina Miejska Ciechocinek - Ośrodek Sportu i Rekreacji Ciechocinku
zwany dalej OSiR.
2. Z kortów korzysta się wyłącznie w godzinach otwarcia obiektu.
3. Korty służą wyłącznie do korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Korzystanie z kortów następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu złych warunków
atmosferycznych, rozgrywanych turniejów, organizacji imprez tenisowych oraz konserwacji obiektu itp. Za
rezerwacje odwołane przez administratora nie są pobierane opłaty.
6. Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju i obuwiu sportowym odpowiednim do gry w tenisa ziemnego
(nie można używać butów sportowych do piłki nożnej typu korki, butów z kolcami) po uiszczeniu opłaty
u pracownika kortów.
7. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych określa cennik.
II. ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW
1. Pierwszeństwo korzystania z kortów mają grupy sportowe OSiR oraz użytkownicy, którzy dokonali
rezerwacji.
2. Rezerwacji kortów można dokonywać bezpośrednio u pracowników OSiR lub telefonicznie.
3. Odwołanie rezerwacji może nastąpić nie później niż na 2 godziny przed ustalonym terminem korzystania
z kortów tenisowych.
4. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata jak za grę.
5. Obsługa obiektu uprawniona jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli użytkownik
nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu rezerwacji oraz nie powiadomi
obsługi o możliwym spóźnieniu.
6. Osoby nieregulujące zobowiązań finansowych za zarezerwowane godziny nie mogą korzystać z kortów
tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.
7. Opłatę należy uiścić w całości przed wejściem na kort tenisowy, okazując obsłudze kortu potwierdzenie
wniesienia opłaty.
8. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje wejście na kort, efektywny czas gry,
wyszczotkowanie kortu przez użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu.
9. W przypadku znacznego pogorszenia się warunków atmosferycznych (uniemożliwiających grę) po
wejściu na kort tenisowy:
a) użytkownik będzie zobowiązany do wniesienia opłaty za pełną godzinę, jeżeli będzie
korzystać z kortu przez co najmniej 30 minut,
b) zarządca zwróci użytkownikowi uiszczoną opłatę za pełną godzinę, jeżeli korzystanie
z kortu trwać będzie krócej niż 30 minut,
10. Użytkownik może wypożyczyć sprzęt sportowy od pracownika OSiR, za który odpowiada w trakcie
korzystania. Po zakończonych zajęciach zwraca sprzęt sportowy pracownikowi OSiR.
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11. Osoby przebywające na korcie mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
12. Za wartościowe przedmioty pozostawione na obiektach i innych pomieszczeniach obiektu OSiR
nie ponosi odpowiedzialności.
13. Na kortach obowiązuje zachowanie porządku i czystości.
14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z kortów zgodnie z jego
przeznaczeniem zabrania się:
a) korzystania z kortów bez zgody pracowników OSiR,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu nieprzeznaczonego do korzystania,
c) wnoszenia petard,
niebezpiecznych,

materiałów

łatwopalnych,

szklanych

opakowań

oraz

innych

przedmiotów

d) niszczenia urządzeń sportowych i nawierzchni kortu,
e) jazdy na rolkach, deskach, rowerach itp.,
f) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
g) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
h) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
i) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na kort,
j) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
k) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
l) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,
ł) wprowadzania zwierząt,
15. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia. Osoba
odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu
technicznego używanych urządzeń oraz przyborów. W przypadku stwierdzenia niesprawności ww. sprzętu
prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić
o zaistniałym fakcie pracownika OSiR.
16. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania
z obiektu.
17. Użytkownicy obiektu powinni stosować się do poleceń pracowników OSiR.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wejście i korzystanie z kortów jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
2. Pracownicy OSiR mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia naruszenia niniejszego
regulaminu zakazać korzystania z kortów.
3. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi osoba korzystająca z kortów,
w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osobę korzystającą
z kortów związane z ryzykiem sportowym.
4. Użytkownicy kortów są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych,
sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu.
5. W przypadku odniesienia kontuzji lub wypadku na terenie kortów każdy poszkodowany jest
zobowiązany do powiadomienia o powyższym fakcie pracowników OSiR.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/53/15
Rady Miejskiej Ciechocinka
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJPRZY UL.TĘŻNIOWEJ
1. Administratorem siłowni jest Gmina Miejska Ciechocinek – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku
zwany dalej OSiR.
2. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego przestrzeganie.
3. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami
bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym
urządzeniu.
4. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia - usterki należy zgłaszać
administratorowi siłowni OSiR ul. Tężniowa 6. Tel. 54/2312940.
5. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na uszkodzonych urządzeniach.
6. Siłownia udostępniona jest nieodpłatnie.
7. Osoby w wieku poniżej 14 roku życia mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem
rodziców lub opiekunów prawnych.
8. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
9. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się
z lekarzem.
10. Osoby korzystające z urządzeń siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych
środków odurzających.
11. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków
odurzających i substancji psychotropowych.
12. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, jak również
palenia tytoniu.
13. Na terenie siłowni obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
14. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane niezgodnym użytkowaniem osoba, która taką
szkodę wyrządziła, ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody.
15. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca, winno być pozostawione
w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie powinno być czyste.
16. Administrator siłowni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione na teren siłowni przez osoby
ćwiczące.

