
UCHWAŁA NR LIII/490/2018
RADY GMINY CZARNA

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie regulaminu korzystania z kortów funkcjonujących przy Parku Turystyczno-Rekreacyjnym    
w Czarnej , będącym mieniem komunalnym Gminy Czarna,  administrowanym  przez Gminne Centrum 

Kultury i Promocji w Czarnej.

Na podstawie  art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2018. 994) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z kortów funkcjonujących przy Parku Turystyczno-Rekreacyjnym  
w Czarnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc  Uchwała Nr LII/485/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu korzystania              
z kortów funkcjonujących przy Parku Turystyczno-Rekreacyjnym  w Czarnej , będącym mieniem komunalnym 
Gminy Czarna,  administrowanym  przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi           
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Załącznik do uchwały Nr LIII/490/2018

Rady Gminy Czarna

z dnia 29 maja 2018 r.

Regulamin korzystania z kortów tenisowych

w Parku Turystyczno-Rekreacyjnym  w Czarnej

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych położonych w Parku Turystyczno-
Rekreacyjnym w Czarnej.

§ 2. Korty czynne są od 1 kwietnia do 30 października w godzinach od 800 do 2000.

§ 3. Z obiektu korzystać mogą szkoły, organizacje społeczne, osoby prywatne.

Zasady korzystania z kortu

§ 4. . Korzystanie z kortów jest bezpłatne.

§ 5. Czas korzystania z kortów jest nieograniczony, z wyjątkiem, gdy inni oczekują                w kolejce. 
W takim przypadku korzystający z kortu zobowiązani są go udostępnić następnym osobom po 1 godzinie od 
momentu wejścia na kort.

§ 6. Na korcie obowiązuje obuwie i strój sportowy

§ 7. Nawierzchnie kortu można eksploatować tylko i wyłącznie w czystym obuwiu sportowym o płaskiej, 
elastycznej i jasnej podeszwie. Nie można używać butów sportowych do piłki nożnej typu korki, butów do zajęć 
lekkoatletycznych z kolcami.

§ 8. Zabrania się jazdy po nawierzchni rolkami, deskorolkami, wrotkami itp.

§ 9. Zabrania się jazdy po nawierzchni pojazdami. Wyjątkowo przy sprzątaniu można posługiwać się 
urządzeniami z ogumieniem pneumatycznym.

§ 10. Zabrania się ustawiania na nawierzchni jakichkolwiek przedmiotów mogących wywierać duże naciski 
jednostkowe.

§ 11. Nie należy dopuszczać do przenoszenia na płytę kortu ”przedmiotów obcych”, piasku, ziemi, kamieni 
i innych elementów, które powodują zniszczenie nawierzchni.

§ 12. Na korcie należy zachować porządek, czystość oraz podporządkować się decyzjom gospodarza kortu.

§ 13. Wszelkie zauważone braki oraz usterki należy zgłaszać pracownikom parku, administratorowi obiektu. 

Postanowienia końcowe

§ 14. Zauważone usterki, wnioski lub inne sprawy, które będą mogły być rozwiązane na miejscu należy 
zgłaszać pracownikowi Parku pod nr  tel. 500 699436.

§ 15. Skargi i wnioski należy składać w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Czarnej osobiście lub 
telefonicznie  pod nr  14 6761827 / 512 447 563.

§ 16. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponosi 
użytkownik.
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§ 17. Wejście i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
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