
 
           Zasady korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie  

 

 

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie (OSiR) jest jednostką organizacyjną 

utworzoną w celu realizacji zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i 

turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych Gminy Trzemeszno. 

 

2) Obiekty i urządzenia OSiR udostępniane  są : 

- do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, 

kulturalnych, oświatowych, turystycznych, tworzenia warunków dla rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz działań w ramach profilaktyki uzależnień,  

- innym osobom prawnym i fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą. 

 

3) Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego 

obiektu lub urządzenia regulaminu (instrukcji) oraz zgodnie z ustalonym z 

Dyrektorem OSiR harmonogramem. 

 

4) Korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne. 

 

5) Wysokość opłat ustalona jest zarządzeniem Burmistrza. 

 

6) Z  opłat zwalnia się: 

- szkoły i przedszkola znajdujące się na terenie Gminy Trzemeszno w związku z 

zajęciami wychowania fizycznego, 

- kluby sportowe, które realizują  zadania własne gminy, 

- kluby sportowe, które prowadzą działalność w zakresie sportu kwalifikowanego, o 

ile tak postanowi Rada Miejska w Trzemesznie,  

- organizacje harcerskie oraz inne organizacje pozarządowe niezaliczane do sektora 

finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które wspierają proces 

edukacyjny oraz w zakresie kultury i kultury fizycznej, 

- organizatorów lub współorganizatorów imprez dla niepełnosprawnych 

organizowanych przez Gminę lub organizacje z terenu Gminy, 

- organizatorów lub współorganizatorów imprez zleconych przez Gminę lub 

odbywających się pod patronatem Burmistrza, 

-  organizatorów imprez charytatywnych lub patriotycznych zleconych przez Gminę, 

- innych organizatorów zwolnionych przez Dyrektora OSiR na indywidualny wniosek, 

po uzyskaniu akceptacji Burmistrza w tym zakresie. 

 

7) Imprezy ze zniżką i nieodpłatne mogą  być realizowane tylko w terminach wolnych od 

imprez pełnopłatnych, za wyjątkiem; 

- imprez dla niepełnosprawnych organizowanych przez Gminę lub organizacje z 

terenu Gminy Trzemeszno, 

- imprez  zleconych przez Gminę lub odbywających się pod patronatem Burmistrza, 

- imprez charytatywnych lub patriotycznych. 

 

8) Organizowanie jakichkolwiek imprez wymaga zgody Dyrektora OSiR. 

 



9) Z obiektów mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane zgodnie z 

harmonogramem i w obecności trenera, instruktora, nauczyciela lub innego opiekuna, 

którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę. 

 

10)  Terminarze planowanych zajęć, treningów i rozgrywek należy przedkładać  pisemnie  

najpóźniej na 7 dni przed planowanym ich rozpoczęciem. Harmonogram 

wykorzystania obiektów ustala Dyrektor OSiR po konsultacjach ze wszystkimi 

zainteresowanymi. 

 

11)  Za korzystanie z obiektów przez osoby i instytucje zwolnione z opłat, w terminach    

wcześniej nie uzgodnionych, będzie pobierana opłata zgodna z cennikiem za 

wynajęcie obiektu. 

 

12)  Zmiany planu zajęć należy zgłaszać pracownikowi hali lub gospodarzowi stadionu 

najpóźniej 24 godziny przed zmianą. 

 

13)  Przebywanie na płycie stadionu oraz na parkiecie hali sportowej innych osób niż  

zawodnicy, trener, sędzia, organizator imprezy oraz obsługa obiektu jest zabronione. 

 

14)  Osoby korzystające z obiektów muszą stosować się do regulaminów i przestrzegać 

zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom 

pracowników i osób upoważnionych przez OSiR. 

 

15)  Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie odpowiada organizator imprezy. 

 

16)  Korzystanie z urządzeń sportowych przez grupy i osoby indywidualne odbywa się 

zgodnie z ich przeznaczeniem i za zgodą pracownika OSiR. Przed przystąpieniem do 

zajęć prowadzący zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i wyposażenia, 

a po zakończeniu pozostawić urządzenia i sprzęt w miejscach do tego 

przeznaczonych. Jeżeli stan techniczny sprzętu czy wyposażenia budzi zastrzeżenia, 

osoby podejmujące mimo tego decyzję o korzystaniu z obiektów i urządzeń czynią to 

na własną odpowiedzialność.  

 

17)  Osoby małoletnie poniżej 18 roku życia mogą korzystać z obiektów i urządzeń tylko 

pod opieką osób dorosłych. 

 

18)  Wejście do szatni  odbywa się w obecności opiekuna grupy, który po zajęciach i 

wyjściu wszystkich osób przekazuje szatnię pracownikowi stadionu lub hali. 

 

19)  Obowiązkiem osób korzystających z hali jest zmiana obuwia (na czyste i 

przystosowane do nawierzchni). 

 

20)  Organizator  zajęć, imprezy, zawodów itp. niezwłocznie podejmuje działania mające 

na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia. Wszelkie usterki oraz uszkodzenia 

wyposażenia, sprzętu, jak i samego obiektu należy niezwłocznie zgłaszać 

pracownikom OSiR. 

 

21)  W przypadku stwierdzenia łamania zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu i 

urządzeń sportowych oraz zasad użytkowania obiektów sportowych pracownicy OSiR 

mają prawo przerwać zajęcia. 



 

22)  Korzystający z obiektów i urządzeń ponoszą odpowiedzialność materialną za 

zniszczony sprzęt i dewastację obiektu. 

 

23)  Boiska nie mogą być używane do treningów w przypadku rozmiękłej nawierzchni 

spowodowanej deszczem lub śniegiem. Decyzje o przydatności boiska do zajęć 

podejmuje pracownik OSiR. 

 

24)  Na boisku treningowym lampy zapalane są, gdy liczba zawodników biorących udział 

w treningu wynosi co najmniej 6. 


