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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/148/12
Rady Miejskiej w Stroniu ĝląskim
z dnia 28 maja 2012 r.

Regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych
na terenie Miasta i Gminy Stronie ĝląskie.
1. Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie czystoĞci i bezpieczeĔstwa uĪytkowników jest
administrator.
2. Place zabaw naleĪy uĪytkowaü zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Dzieci w wieku poniĪej 7 lat Īycia mogą przebywaü na terenie placu zabaw wyłącznie pod
opieką osób dorosłych(rodziców lub opiekunów).
4. Na terenie placu zabaw obowiązuje zakaz:
a) spoĪywania napojów alkoholowych i przebywania osób nietrzeĨwych lub innych Ğrodków
odurzających oraz palenia papierosów,
b) wprowadzania psów i innych zwierząt,
c) jazdy na rowerze, rolkach, wrotkach itp.,
d) dewastacji urządzeĔ, wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeĔ zabawowych
oraz huĞtania siĊ na stojąco,
e) zaĞmiecania terenu, zakłócania porządku i rozpalania ognisk, uĪywania materiałów
pirotechnicznych, Ğrodków chemicznych itp.
Telefony alarmowe:
112 – numer alarmowy,
999 – Pogotowie Ratunkowe,
998 – StraĪ PoĪarna,
997 – Policja,
74 8143 189 –StraĪ Miejska,
Wszelkie uszkodzenia bądĨ zagroĪenia naleĪy zgłaszaü Gminie Stronie ĝląskie, ul. KoĞciuszki 55,
57-550 Stronie ĝląskie, tel.(74) 811 77 41.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/148/12
Rady Miejskiej w Stroniu ĝląskim
z dnia 28 maja 2012 r.

Regulamin korzystania ze Skateparku.

1. Urządzenia ze Skateparku przeznaczone są do jazdy na rowerach przeznaczonych do tego celu
(np. BMX) łyĪworolkach i deskorolkach.
2. Dzieci do lat 12 mogą korzystaü z urządzeĔ wyłącznie za zgodą i w obecnoĞci pełnoletniego
opiekuna.
3. Osoby korzystające zobowiązane są do uĪywania w czasie jazdy kasku ochronnego
i ochraniaczy.
4. Na jednym elemencie moĪe jechaü wyłącznie jedna osoba.
5. Chodzenie po konstrukcjach i przebywanie w strefie jazdy osobom postronnym jest
zabronione.
6. Obowiązującym kierunkiem poruszania siĊ jest ruch prawostronny.
7. Urządzenia Skateparku mogą byü wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
8. OdpowiedzialnoĞü związaną z uprawianiem tego rodzaju sportu ponosi uprawiający.
9. Zabrania siĊ wnoszenia i spoĪywania alkoholu i Ğrodków odurzających.
10. Zabrania siĊ wnoszenia opakowaĔ szklanych lub innych przedmiotów, które mogą stwarzaü
zagroĪenie dla uĪytkowników.
11. Zabrania siĊ jazdy osobom bĊdących pod wpływem alkoholu lub Ğrodków odurzających.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/148/12
Rady Miejskiej w Stroniu ĝląskim
z dnia 28 maja 2012 r.

Regulamin korzystania z boiska sportowego,
połoĪonego w Stroniu ĝląskim przy ul. Sportowej.

1. Boisko przeznaczone jest do organizacji zawodów sportowych, imprez masowych i innych.
2. Boisko jest ogólnodostĊpne jedynie w czasie trwania imprez sportowych lub treningów.
3. Z boiska mogą korzystaü grupy zorganizowane zgodnie z opracowanym przez
administratora harmonogramem treningów.
4. Osoby przebywające na terenie boiska zobowiązane są do stosowania siĊ do niniejszego
regulaminu.
5. Zabrania siĊ wnoszenia przedmiotów stwarzających ogólne zagroĪenie dla zdrowia i Īycia
zawodników i kibiców.
6. Zabrania siĊ wstrzymania bójek i awantur oraz wybiegania na murawĊ w trakcie imprez.
7. Na teren obiektu naleĪy wchodziü wyłącznie przez bramĊ.
8. Podczas zawodów sportowych naleĪy przestrzegaü poleceĔ organizatora lub słuĪb
porządkowych czuwających nad bezpiecznym przebiegiem zawodów.
9. Obowiązuje zakaz niszczenia urządzeĔ znajdujących siĊ na terenie boiska.
10. Zabrania siĊ wnoszenia alkoholu jak równieĪ jego spoĪywania.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/148/12
Rady Miejskiej w Stroniu ĝląskim
z dnia 28 maja 2012 r.

Regulamin korzystania z zespołu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012”
przy ul. Sudeckiej nr 9 w Stroniu ĝląskim.
1. Administrator boiska nie ponosi Īadnej odpowiedzialnoĞci za wypadki osób przebywających
na terenie boiska oraz za straty materialne.
2. Boisko jest ogólnodostĊpne,
a. czynne codziennie od godz. 8.00 do 21.00,
b. korzystanie z boiska jest bezpłatne.
3. Z boiska naleĪy korzystaü zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób nie zagraĪający innym
uĪytkownikom nie doprowadzając do uszkodzenia nawierzchni.
4. Wszelkie usterki naleĪy zgłaszaü administratorowi boiska.
5. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do utrzymania czystoĞci i porządku.
6. Osoby korzystające z boiska ponoszą pełna odpowiedzialnoĞü finansową i prawną za
spowodowanie zniszczeĔ wyposaĪenia oraz za wyrządzone szkody osobom trzecim.
7. PierwszeĔstwa do korzystania z boiska maja grupy zorganizowane po wczeĞniejszym
uzgodnieniu warunków z administratorem terenu-animatorem działaĔ sportowych.
8. Teren objĊty jest ciągłym monitoringiem.
9. W celu zapewnienie bezpieczeĔstwa uĪytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania siĊ:
a) jazdy pojazdami mechanicznymi, rowerami, deskorolkami, wózkami itp.,
b) wprowadzanie psów i innych zwierząt,
c) korzystania z obiektu, jego urządzeĔ oraz sprzĊtu niezgodnie z przeznaczeniem,
d) wchodzenia na ogrodzenie,
e) niszczenia urządzeĔ sportowych,
f) palenia tytoniu i spoĪywania alkoholu,
g) zaĞmiecania,
h) zakłócania porządku,
i) uĪywania obuwia z kolcami oraz korkami metalowymi lub ceramicznymi,
j) przez osoby dorosłe uĪywania obuwia z kaĪdym rodzajem korków,
k) przebywanie na terenie osobom poniĪej 8 lat bez opiekuna prawnego,
10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystaü z pomieszczeĔ socjalnych.
11. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/148/12
Rady Miejskiej w Stroniu ĝląskim
z dnia 28 maja 2012 r.

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Bolesławowie.
1. Boisko jest ogólnodostĊpne,
a. czynne codziennie,
b. korzystanie z boiska jest bezpłatne.
2. Administrator boiska nie ponosi Īadnej odpowiedzialnoĞci za wypadki osób przebywających
na terenie boiska oraz za straty materialne.
3. Z boiska naleĪy korzystaü zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób nie zagraĪający innym
uĪytkownikom.
4. Wszelkie usterki naleĪy zgłaszaü administratorowi boiska.
5. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do utrzymania czystoĞci i porządku.
6. Na terenie boiska wielofunkcyjnego obowiązuje zakaz:
a) jazdy pojazdami mechanicznymi, rowerami, deskorolkami, wózkami itp.,
b) wprowadzanie psów i innych zwierząt,
c) korzystania z obiektu, jego urządzeĔ oraz sprzĊtu niezgodnie z przeznaczeniem,
d) wchodzenia na ogrodzenie,
e) niszczenia urządzeĔ sportowych,
f) palenia tytoniu i spoĪywania alkoholu,
g) zaĞmiecania,
h) zakłócania porządku,
i) przebywanie na terenie osobom poniĪej 8 lat bez opiekuna prawnego.
7. Administrator nie odpowiada na rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
8. Korzystający z boiska zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeĔstwa oraz
niniejszego regulaminu i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialnoĞü odszkodowawczą oraz
odpowiedzialnoĞü wynikającą z przepisów kodeksu wykroczeĔ.
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/148/12
Rady Miejskiej w Stroniu ĝląskim
z dnia 28 maja 2012 r.

Regulamin korzystania z kąpieliska i plaĪy w Starej Morawie.
1. Kąpielisko i plaĪa czynne są w okresie letnim w godzinach od 10.00 do 18.00 w dniach,
w których wywieszana jest biała flaga WOPR.
2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialnoĞci prawnej za osoby korzystające z kąpieliska poza
godzinami działalnoĞci kąpieliska.
3. Za przedmioty, wyposaĪenie i odzieĪ pozostawiona na terenie kąpieliska i plaĪy
zarządzający nie ponosi odpowiedzialnoĞci.
4. Dzieci do 7 lat mogą przebywaü na terenie kąpieliska i plaĪy oraz kapaü siĊ tylko
w wyznaczonym miejscu pod opieką osób dorosłych.
5. Zabrania siĊ wstĊpu osobom, których stan wskazuje na spoĪycie alkoholu, jak równieĪ
wnoszenia, spoĪywania i sprzedaĪy alkoholu na terenie plaĪy.
6. Zabrania siĊ leĪakowania na wałach, pomostach i molo; dozwolone jest na plaĪy
kąpieliska.
7. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
8. Ze wzglĊdu na bezpieczeĔstwo osób kąpiących siĊ zaleca siĊ wzajemną obserwacjĊ,
a w miarĊ potrzeby udzielenie pomocy.
9. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym z emblematem WOPR
i czapka ratowniczą.
10. Skoki do wody mogą odbywaü siĊ w miejscu do tego wyznaczonym tylko i wyłącznie za
zgodą ratownika.
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