
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/63/2019

Rady Gminy Miedźna

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIATY GRILLOWEJ

1. Wiata grillowa stanowi własność Gminy Miedźna.

2. Administratorem wiaty grillowej jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z s. w Woli, ul. 

Pszczyńska 9, 43-225 Wola, tel. 32 448 89 31, e-mail: basen@miedzna.pl   (dalej jako GOSIR).

3. Regulamin dostępny jest, poza tablicami informacyjnymi umieszczonymi na terenie wiaty grillowej, na 

stronie internetowej GOSiR: www.basen.miedzna.pl    

4. Każdy korzystający wiaty grillowej jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem 

i przestrzegania jego zasad.

5. Korzystanie z wiaty grillowej jest bezpłatne.

6. Wiata jest ogólnodostępna, pod warunkiem zachowania ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00.

7. Administrator GOSiR wypożycza bezpłatnie osobom/grupom chcącym skorzystać z grilla murowanego 

akcesoria, takie jak ruszty, pojemnik na popiół, a razie potrzeby inne elementy. Wypożyczający zobowiązują się 

podpisać stosowne oświadczenie (załącznik do pobrania ze strony internetowej 

GOSiR: www.basen.miedzna.pl    ) i potwierdzić swoją tożsamość. Za zniszczenie bądź zagubienie 

wypożyczający ponosi odpowiedzialność finansową. 

8. Wiata grillowa jako miejsce wypoczynku służy zarówno osobom indywidualnym jak i grupom 

zorganizowanym.

9. Wiata udostępniana jest dla osób pełnoletnich lub osób niepełnoletnich znajdujących się pod opieką osób 

uprawnionych.

10. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem wypoczynku pod wiatą może być wyłącznie osoba 

pełnoletnia, biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.

11. Zabronione jest korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie bez nadzoru opiekunów. Za osoby 

niepełnoletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.

12. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad ochrony 

przeciwpożarowej, wynikających ze stosownych przepisów, w szczególności ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2018.620 t. j. ze zm.) oraz ogólnie przyjętych norm dotyczących porządku 

publicznego.

13. Dopuszcza się rozpalanie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym – murowany grill, miejsce 

na ognisko.

14. Do rozpalania grilla należy stosować wyłącznie węgiel drzewny – zakazuje się używania do rozpalania 

grilla: odpadów drewnianych, gałęzi, gazet, materiałów łatwopalnych (nafta, benzyna) itp.

15. Zapewnienie materiałów do rozpalania i utrzymywania ognia na grillu i palenisku leży w gestii 

Korzystających.

16. Korzystanie z ognia może odbywać się tylko pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:

a) rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy jego rozpalaniu 

i utrzymywaniu,

b) w trakcie korzystania z miejsca na ognisko zabrania się pozostawiania ognia bez nadzoru,

c) po zakończeniu pobytu w obiekcie osoby, które korzystały z miejsca na ognisko zobowiązane są do jego 

zagaszenia   i sprawdzenia czy używane palenisko zostało skutecznie zagaszone,
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d) w przypadku wykrycia tlących się węgli czy drewna skutecznie je wygasić.

17. Na terenie wiaty grillowej i wokół niej zabrania się:

a) palenia tytoniu,

b) zaśmiecania i zanieczyszczania,

c) niszczenia budowli i wyposażenia obiektu,

d) niszczenia zieleni,

e) przyjmowania środków odurzających,

f) puszczania psów bez smyczy (obowiązek sprzątania po psie ciąży na jego opiekunie),

g) biwakowania,

h) korzystania z wyposażenia wiaty grillowej i pozostałej infrastruktury niezgodnie z przeznaczeniem (np. TOI 

TOI),

i) używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

j) zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej,

k) używania wulgarnego słownictwa, zachowania się w sposób agresywny czy zagrażający zdrowiu lub życiu.

18. Korzystający z obiektu mają obowiązek stosować się do zaleceń pracowników administratora GOSiR.

19. Osoby naruszające zapisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu wiaty grillowej i pociągnięte 

do odpowiedzialności na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.

20. Wszelkie odpady wytworzone w czasie korzystania z wiaty grillowej należy posprzątać do koszów na 

śmieci znajdujących się  w jej obrębie, a resztki produktów spożywczych zabrać ze sobą.

21. Korzystający z wiaty ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania 

z wiaty grillowej oraz za szkody powstałe podczas pobytu na jej terenie. W związku z tym przed wejściem na 

teren wiaty grillowej należy zgłosić wszystkie stwierdzone przypadki zniszczeń, nieporządku oraz inne 

nieprawidłowości.

22. Parkowanie pojazdów jest możliwe wyłącznie w miejscu wyznaczonym.

23. Administrator GOSiR nie ponosi odpowiedzialności za:

a) wypadki powstałe na terenie wiaty grillowej z winy Korzystających,

b) pozostawione lub zgubione rzeczy osobiste i wartościowe.

24. Administrator GOSiR nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z urządzeń zainstalowanych 

w wiacie grillowej w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub niezgodnie z postanowieniami niniejszego 

regulaminu.

25. W razie wypadku lub w innych uzasadnionych przypadkach należy wezwać pomoc: numer alarmowy – 

112,  Pogotowie Ratunkowe – 999, Straż Pożarna – 998, Policja – 997.

26. Wszystkie usterki, skargi i wnioski, a także akty wandalizmu oraz inne niebezpieczne zdarzenia należy 

zgłaszać administratorowi GOSiR.
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