
UCHWAŁA NR XVIII/147/16
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność 
Gminy Krosno Odrzańskie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1515 i Dz.U. z 2015 r., poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy 

Krosno Odrzańskie.

2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 

na tablicach informacyjnych umieszczonych przy wejściu  na teren siłowni zewnętrznych,

których dotyczy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Radosław Sujak
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/147/16

Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

z dnia 30 marca 2016 r.

Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych

1. Siłownia zewnętrzna, zwana dalej siłownią, jest obiektem użyteczności publicznej służącym 

rozwojowi sportu i rekreacji mieszkańców.

2. Administratorem siłowni zewnętrznych jest Gmina Krosno Odrzańskie, działająca poprzez 

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, zwana w dalszej części administratorem.

3. Korzystanie z siłowni jest nieodpłatne.

4. Wejście na teren siłowni jest równoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem Regulaminu.

5. Wejście na teren siłowni jest równoznaczne z zapoznaniem się z instrukcjami umieszczonymi

na poszczególnych urządzeniach przed rozpoczęciem ćwiczeń.

6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z siłowni  wyłącznie za wiedzą i zgodą osób pełnoletnich 

(rodzic/opiekun prawny, trener, nauczyciel).

7. Osoby pełnoletnie wyrażające zgodę na przebywanie osób niepełnoletnich na siłowni 

zobowiązani są do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania z siłowni.

8. Z urządzeń będących na wyposażeniu siłowni wolno korzystać wyłącznie zgodnie

z ich przeznaczeniem, przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie siłowni zabrania się:

1) rozpalania ognia, palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania środków odurzających;

2) przebywania osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

3) wprowadzania i użytkowania na terenie siłowni przedmiotów niebezpiecznych i sprzętu 

niezgodnego z przeznaczeniem do użytkowania na siłowni, np. roweru, motoroweru, deskorolki, 

rolek, itp.;

4) niszczenia urządzeń, oraz innego wyposażenia siłowni;

5) zaśmiecania siłowni;

6) przeszkadzania w zajęciach lub zabawie;

7) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;

8) wprowadzania zwierząt;

9) korzystania z siłowni w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

10. Każdy przypadek stwierdzenia niesprawności urządzeń należy zgłosić w Urzędzie Miasta 

w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, tel. 68 410 97 61. Zabrania się korzystania z niesprawnych 

urządzeń siłowni.

11. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z siłowni przez uprawnione 

osoby.

12. Wobec osób nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyciągnięte 

wszelkie konsekwencje prawne wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
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13. Siłownia,  za zgodą administratora, może być wykorzystywana w szczególności

do organizowania zawodów, turniejów, spotkań plenerowych oraz imprez masowych na zasadach 

określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

14. Osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć

do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń oraz przyborów.

15. Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach 

korzystania z siłowni.

16. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy odbywającej się na siłowni  odpowiada

jej organizator.

17. Administrator siłowni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień 

zakazać dalszego korzystania z siłowni.
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