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UCHWAŁA NR XXXIII/150/2017
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 3 sierpnia 2017
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu wokół świetlicy wiejskiej w Ciechocinie
(sołectwo Kujawy)
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z kompleksu wokół świetlicy wiejskiej w Ciechocinie (sołectwo
Kujawy) stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechocin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Tecmer
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załącznik
do uchwały nr XXXIII/150/2017
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 3 sierpnia 2017 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W CIECHOCINIE (SOŁECTWO KUJAWY)
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu wokół świetlicy wiejskiej w Ciechocinie (sołectwo
Kujawy), sankcje za nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego
korzystania z obiektu i jego trwałości.
§ 2. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
§ 3. Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie
obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
2. ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU
§ 4. Kompleks jest ogólnodostępny od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00-21:30 z wyłączeniem dni
zorganizowanych imprez, o których mowa w Regulaminie określającym zasady korzystania i opieki nad
świetlicami wiejskimi Gminy Ciechocin.
§ 5. Korzystanie z kompleksu jest bezpłatne z wyłączeniem imprez zorganizowanych, o których mowa
w Regulaminie określającym zasady korzystania i opieki nad świetlicami wiejskimi Gminy Ciechocin.
§ 6. Przed wejściem na kompleks należy obowiązkowo zapoznać się z niniejszym regulaminem.
§ 7. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z kompleksu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
§ 8. Na terenie kompleksu należy zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury.
§ 9. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na terenie kompleksu należy użytkować zgodnie
z przeznaczeniem.
§ 10. Osoby przebywające na terenie kompleksu zobowiązane są do szanowania urządzeń sportowych
i obiektów budowlanych (jak np. ogrodzenie, ławka, budynek świetlicy) znajdujących się na terenie kompleksu.
§ 11. Osoby przebywające na terenie kompleksu zobowiązane są do szanowania zieleni oraz przestrzegania
zasad utrzymywania porządku i czystości.
§ 12. Korzystający z kompleksu zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia
wyposażenia i sprzętu sportowego, obiektów budowlanych oraz zieleni gospodarzowi kompleksu.
§ 13. Zabrania się wprowadzania psów na teren kompleksu. Zakaz ten nie obejmuje psów asystujących
osób niepełnosprawnych.
§ 14. Zabrania się poruszania rowerami, motocyklami i innymi pojazdami po terenie całego kompleksu.
3. SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§ 15. Gospodarz odmawia wstępu na kompleks lub nakazuje jego opuszczenie użytkownikom, którzy nie
przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:
1) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów;
2) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków użytkownika.
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§ 16. W uzasadnionych przypadkach Gospodarz może wezwać służby mundurowe, w szczególności
Policję.
§ 17. Za szkody powstałe w związku z korzystaniem z kompleksu Użytkownik odpowiada na zasadach
określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.
4. TELEFONY ALARMOWE
§ 18. Telefony alarmowe:
1) z telefonu stacjonarnego:
a) 999 Pogotowie Ratunkowe,
b) 998 Straż Pożarna,
c) 997 Policja;
2) z telefonu komórkowego – 112.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z kompleksu przyjmuje Zarządca
w godzinach urzędowania.

