
UCHWAŁA NR XXXIV/302/21 
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z urządzeń rekreacyjnych i rozrywkowych na terenie 
Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej oraz z budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4) i  art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2021r.  poz. 1372 ) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się  Regulamin korzystania z urządzeń rekreacyjnych i rozrywkowych na terenie Centrum 
Aktywnego Wypoczynku w Bobowej stanowiący  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Przyjmuje się  Regulamin korzystania z budynku  Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej 
stanowiący  załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Małgorzata Molendowicz 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/302/21 

Rady Miejskiej w Bobowej 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

Regulamin korzystania z urządzeń rekreacyjnych i rozrywkowych 
na terenie  Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej 

1. Korzystanie z urządzeń rekreacyjnych i rozrywkowych na terenie Centrum Aktywnego 
Wypoczynku w Bobowej  jest nieodpłatne. 

2. Pobyt na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej oznacza zapoznanie 
się i akceptację niniejszego Regulaminu. 

3. Rodzice oraz opiekunowie zobowiązani są przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń przez ich 
podopiecznych na terenie  Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej do zapoznania się z niniejszym 
regulaminem, powszechnie obowiązującymi zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i obiektów 
rekreacyjnych, zabawowych, dostosowując korzystanie z tych urządzeń i obiektów do możliwości 
psychofizycznych korzystającego, a także biorąc pod uwagę bezpieczną zabawę innych osób przebywających 
na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej. 

4. Rodzice bądź opiekunowie osób niepełnoletnich lub innych osób wymagających opieki bądź nadzoru 
mają obowiązek dopilnować by podopieczni przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń zdjęli wszelkie ostre 
przedmioty jak w szczególności kolczyki, spinki, zegarki, okulary, łańcuszki mogące przy korzystaniu 
z urządzeń zagrażać dziecku, urządzeniom lub innym dzieciom w szczególności mogące spowodować 
zahaczenie się korzystającego o wystające elementy. 

5. W przypadku zorganizowanych grup dzieci (np. wycieczek szkolnych) opiekunami są wyłącznie 
nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi lub osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i wyznaczone do 
opieki nad daną grupą, pozostałe osoby towarzyszące nie są opiekunami wycieczki. Opiekun grupy 
zobowiązany jest zgłosić uprzednio fakt wejścia grupy do Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej  
ul. Bohaterów Bobowej 6A, 38–350 Bobowa tel. 18 3514178 z podaniem danych wszystkich  opiekunów 
grupy. 

6. Podczas pobytu na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej należy bezwzględnie 
przestrzegać zaleceń personelu obsługi, zasad bezpieczeństwa, przepisów niniejszego regulaminu, bhp, p.poż. 
oraz utrzymywać  czystość i porządek. 

7. Na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej obowiązuje zakaz : 

·prowadzenia handlu i usług bez zezwolenia właściciela terenu, 

·umieszczania bez zezwolenia właściciela terenu tablic, napisów oraz ogłoszeń, 

·organizowania imprez bez zgody właściciela terenu, 

8. Korzystający z terenów Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej właściciele zwierząt zobowiązani 
są do sprzątania odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta. 

9. Niedozwolone jest korzystanie z urządzeń rekreacyjnych i rozrywkowych na terenie Centrum 
Aktywnego Wypoczynku w Bobowej w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków 
odurzających. 

10. Zabrania się korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub sposób niezgodny z zasadami 
ich funkcjonowania. 

11. Zabrania się wzniecania ognia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. 

12. Korzystającym nie wolno wchodzić na ogrodzenia, przekraczać ogrodzeń i wszelkich barier 
dystansujących i odgradzających od obiektów nieudostępnionych do użytkowania na terenie Centrum 
Aktywnego Wypoczynku w Bobowej. 
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13. Korzystanie z urządzeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem w szczególności poprzez  wspinanie się 
po zewnętrznych elementach urządzeń (siatkach), zjeżdżanie  na zjeżdżalniach głową w dół, skakanie ze 
zjeżdżalni, wchodzenie na nią od strony pochylanej oraz poruszenie się po nich w kierunku przeciwnym, niż 
kierunek jazdy jest zabronione. 

14. Właściciel oraz personel obsługi  Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej  nie ponosi 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z urządzeń na terenie Centrum Aktywnego 
Wypoczynku w Bobowej. 

15. Za odzież pozostawioną na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej oraz rzeczy 
zagubione na jego terenie właściciel oraz personel obsługi nie ponoszą odpowiedzialności. 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego 
i inne przepisy prawa polskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Małgorzata Molendowicz 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/302/21 

Rady Miejskiej w Bobowej 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA 

Z CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU 

Zasady ogólne 

1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z Centrum Aktywnego Wypoczynku przy  ul. Zielonej 
w Bobowej zwanego dalej CAW. 

2. Wszyscy użytkownicy, korzystający z obiektu winni dostosować się do niniejszego regulaminu. 

3. Z CAW mogą korzystać wyłącznie osoby, które dokonały wcześniejszej rejestracji drogą elektroniczną 
przez stronę www.ck.bobowa.pl/rezerwacja bądź telefoniczną, pod numerem telefonu: 737 325 150 

Zasady korzystania 

1. Centrum Aktywnego Wypoczynku czynne: 

Poniedziałek – Piątek w godz. 10.00 – 12.00 oraz 15.00 – 19.00 

Sobota - Niedziela w godz. 15.00 – 19.00. 

2. Użytkownik zobowiązany jest szanować sprzęt znajdujący się na obiekcie z którego korzysta, a w razie 
zauważenia usterki zgłosić ten fakt obsłudze obiektu. 

3. Zabrania się korzystania z uszkodzonych urządzeń. 

4. Podczas przebywania w CAW wymagana jest  zmiana obuwia i czysty strój sportowy. 

5. W przypadku braku odpowiedniego stroju i obuwia obsługa ma prawo odmówić wstępu do CAW. 

6. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń. 

7. Przed wykonywaniem ćwiczeń zalecana jest rozgrzewka w celu uniknięcia kontuzji. 

8. Użytkownicy powinni dbać o swoje bezpieczeństwo i dostosowywać ćwiczenia  do swoich możliwości 
fizycznych. 

Zasady korzystania w związku z COVID-19 

1. Obowiązuje limit 6 osób przebywających na terenie CAW po wcześniejszej rejestracji. 

2. Nakazuje się zachowanie bezpiecznej odległości między ćwiczącymi, minimum 1,5 m. 

3. Bezpośrednio przed recepcją może znajdować się tylko jedna osoba. 

4. Nie można korzystać z usług CAW jeśli: zaobserwowane u siebie objawy choroby zakaźnej, jest się 
objętym kwarantanną lub izolacją, miało się w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, 
zakażoną lub chorą na COVID-19. 

5. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych w trakcie zajęć przez osoby ćwiczące. 

6. Obowiązuje dezynfekowanie każdego urządzenia po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana 
jest przez ćwiczącego zgodnie z instrukcją przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora  Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Małgorzata Molendowicz 
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