MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI
MIEJSKI STADION SPORTOWY W SANDOMIERZU UL. KOSEŁY 3a
REGULAMIN STADIONU

§1
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na obszarze Miejskiego Stadionu Sportowego, zlokalizowanego
przy ulicy Koseły 3a w Sandomierzu, którego administratorem jest Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Sandomierzu.
2. Regulamin określa zasady przebywania na stadionie oraz korzystania z jego boisk, urządzeń
sportowych i pomieszczeń.
3. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom niniejszego regulaminu.
4. Wejście na teren stadionu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację zasad na nim
obowiązujących.
§2
PRZEZNACZENIE
1. Stadion jest miejscem, na którym odbywają się imprezy sportowe, rekreacyjne, kulturalne, estradowe
oraz zajęcia sportowe.
2. Stadion nie jest miejscem powszechnie dostępnym.
3. Stadion jest czynny w godzinach od 7:00 do 22:00
§3
ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU
1. Na terenie Stadionu mogą przebywać osoby korzystające z usług oraz osoby przebywające zgodnie z
ustalonym harmonogramem zajęć lub realizujące plan treningowy.
2. Grupy zorganizowane korzystają z boisk, urządzeń sportowych i zaplecza socjalnego pod opieką
trenera lub kierownika danej grupy, który odpowiada za ich bezpieczeństwo oraz prawidłowe i
zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego mienia.
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca wykorzystania
Stadionu w przypadkach, które stanowią zagrożenie dla jego jakości użytkowej.
4. Administrator może odmówić wstępu na teren Stadionu wszelkim osobom, których obecność może
być uznana za zagrożenie dla bezpieczeństwa, porządku, dobrego wizerunku i interesów obiektu.
5. Korzystający zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom kierownictwa i
pracowników obsługi technicznej Stadionu.

§ 4
ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU PODCZAS IMPREZY SPORTOWEJ
Niniejsze zasady uczestnictwa w imprezie sportowej odbywającej się na Miejskim Stadionie Sportowym w
Sandomierzu (niebędącej imprezą masową) wraz ze stosownymi przepisami obowiązującego prawa
obowiązują wszystkie osoby, które przebywają na terenie stadionu / obiektu / imprezy (dalej "Stadion").
Wstęp na Stadion jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu na imprezę sportową i/lub na
innych warunkach określonych przez Organizatora.
Uczestnik imprezy sportowej przyjmuje do wiadomości, że Organizator zobowiązany jest do wyznaczenia
jednej osoby odpowiedzialnej za organizację i bezpieczeństwo imprezy oraz odpowiedniej liczby członków
służb Organizatora podczas przebiegu imprezy (nie mniejszą niż wymagana regulaminem określonym przez
Podmiot zarządzający rozgrywkami). Osoby te muszą być ubrane w jednolite, dobrze widoczne kamizelki
oraz posiadać w widocznym miejscu wydany przez organizatora identyfikator.
1. odmowa wstępu
Organizator odmawia wstępu na Stadion osobie:
a) rażąco naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu podczas innych imprez sportowych;
b) nieposiadającej dokumentu pozwalającego na identyfikację osoby uczestniczącej w imprezie;
c) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych
podobnie działających środków;
d) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa
lub porządku publicznego;
e) posiadającej tzw. przedmioty zabronione, których wykaz znajduje się poniżej.
2.

przedmioty zabronione
Zabrania się wnoszenia i posiadania na Stadionie:
a) przedmiotów niebezpiecznych, w tym w szczególności broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz innych
przedmiotów, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do zadawania ran ciętych, pchnięć lub ran
kłutych bądź jako pociski, w tym także parasoli o ostrym zakończeniu;
b) materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym fajerwerków, kul świecących, rac,
lamp stroboskopowych, mieszanek dymnych, świec dymnych, petard hukowych itp.
c) wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych lub innych
podobnie działających środków;
d) wszelkiego rodzaju butelek, kubków, dzbanków lub puszek, jak również innych przedmiotów
wykonanych z tworzywa sztucznego, szkła lub innego kruchego, tłukącego lub szczególnie twardego
materiału;
e) materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, politycznym, religijnym;
f) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących, łatwopalnych lub farbujących;
g) dużych rozmiarów drzewców flagowych bądź banerów; dozwolone są jedynie elastyczne maszty
plastikowe i tzw. maszty podwójne, których długość nie przekracza 1 m, a średnica 1 cm;
h) przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas,
w tym w szczególności wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
i) dużych i nieporęcznych przedmiotów takich jak kaski, drabiny, stołki,
(składane) krzesła, pudła, rowery.
j) dużych ilości papieru i/lub rolek papieru;
k) wskaźników laserowych,
l) piłek sportowych i plażowych,
m) wszelkich materiałów lub przedmiotów promocyjnych lub komercyjnych za wyjątkiem materiałów
dopuszczonych przez Organizatora.
Bez wyraźnego zezwolenia Organizatora na Stadion nie mogą być wnoszone/wprowadzane:
a) zwierzęta za wyjątkiem psów - przewodników;
b) transparenty lub flagi o wymiarach większych niż 2,0 m x 1,5 m.
Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na Stadion,
odpowiedni członek służb Organizatora jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i
dozwolonych.
działania zabronione
Zabrania się podejmowania na terenie Stadionu między innymi następujących działań:
4.

używania przedmiotów w celu utrudnienia lub uniemożliwienia identyfikacji, a w szczególności
zasłaniających twarz;
b) używania przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym trąbek lub
gwizdków, z uwagi na możliwość zagłuszenia
podawanych komunikatów lub zagrożenia dla zdrowia innych uczestników imprezy;
c) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla uczestników imprezy, m.in. płytę boiska, pomieszczenia
służbowe, płoty, maszty, konstrukcje i instalacje, itp.;
d) rzucania przedmiotami lub rozlewającej płyny w kierunku płyty boiska lub w innych uczestników
imprezy;
e) rozniecania lub podsycania ognia, odpalania petard, fajerwerków, świec dymnych oraz innych środków
pirotechnicznych;
f) głoszenia lub wywieszania haseł, symboli, sloganów o treści politycznej, religijnej, ksenofobicznej,
wulgarnej, obraźliwej, rasistowskiej itp.;
g) załatawiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
h) zaśmiecania terenu Stadionu, niszczenia jego urządzeń poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie.
h) stania na siedziskach/krzesełkach na trybunach;
i) spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie
działających środków;
j) postępowania w sposób, który może być interpretowany przez innych jako prowokujący, stwarzający
zagrożenie, dyskryminujący, wulgarny lub obraźliwy;
k) postępowania w sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników lub porządku
publicznego.
l) sprzedaży towarów i biletów, dystrybucji materiałów drukowanych i prowadzenie wszelkich zbiórek lub
podejmowania innych działań promocyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora (lub upoważnionej osoby wyznaczonej przez Organizatora);
m) wszelkich innych zachowań niedozwolonych, niebezpiecznych lub stanowiących zagrożenie dla
wszystkich osób przebywających na stadionie.
a)

5. obowiązki uczestnika imprezy
Od momentu wejścia na Stadion, wszystkie osoby zobowiązane są:
postępować w taki sposób, by nie wyrządzić krzywdy, nie zranić, niepotrzebnie nie blokować innych
osób bądź im nie zagrażać i nie przeszkadzać ani nie uszkodzić czegokolwiek;
b) stosować się do niniejszego Regulaminu oraz wytycznych Organizatora (lub upoważnionej osoby
wyznaczonej przez Organizatora). Wytyczne wydane przez członków służb muszą być przestrzegane, a
odmowa współpracy może skutkować usunięciem ze Stadionu
a)

Członkowie służb Organizatora są upoważnieni do wezwania osoby celu poddania się kontroli - w tym z
wykorzystaniem środków technicznych - czy osoby stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku
publicznego, a w szczególności, czy pozostają pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających bądź w posiadaniu broni lub innych niedozwolonych przedmiotów.
Osoby niestosujące się do wytycznych Organizatora (lub upoważnionej osoby wyznaczonej przez
Organizatora) i stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, bądź objęte zakazem
wstępu na daną imprezę sportową nie zostaną wpuszczone na Stadion lub zostaną usunięte ze Stadionu z
uwzględnieniem dalszych konsekwencji, w tym z uwzględnieniem przekazania Policji.
Organizator może wprowadzić dalsze wyjątkowe środki kontroli w celu zapobieżenia zagrożenia życia,
zdrowia lub mienia bądź zmniejszenia lub wyeliminowania takiego zagrożenia.
6. naruszenie regulaminu

Naruszenie Regulaminu może skutkować, w szczególności:
wezwaniem do opuszczenia Stadionu oraz możliwością przekazania Policji;
anulowaniem i unieważnieniem danego biletu oraz uniemożliwieniem kupna biletów na kolejne mecze
organizowane przez Organizatora;
c) podjęciem przez Organizatora oraz inne upoważnione osoby lub podmioty stosownych kroków
prawnych;
a)
b)

7. rejestracja

Osoby obecne na imprezie sportowej zgadzają się, że ich głos, wizerunek i podobizna mogą zostać
nieodpłatnie wykorzystane do celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz w transmisji na
żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych,

na fotografii lub za pośrednictwem innych technologii medialnych. Osoby obecne na imprezie nie mogą bez
zgody Organizatora rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu imprezy
sportowej / stadionu do użytku innego niż prywatny.
§5

ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU PRZEZ ORGANIZATORA MECZY
PIŁKARSKICH
1. Mecze piłkarskie muszą być rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami Polskiego Związku
Piłki Nożnej
2. Organizatorem jest upoważniona jednostka organizacyjna przeprowadzająca imprezę
sportową.
3. Organizator zapewnia udział służb porządkowych oraz kierującego tymi służbami kierownika
do spraw bezpieczeństwa oraz zapewnia bezpieczeństwo osobom uczestniczącym w imprezie
4. Organizator dokonuje zabezpieczenia pod względem medycznym
5. Organizator meczy piłki nożnej jest zobowiązany do:
 podpisania protokołu przekazania i odbioru obiektu /załącznik nr.1/
 udostępnienia obiektu na godzinę przed planowanym rozpoczęciem meczu
 zakazu powrotu na teren obiektu osobom, które opuściły stadion w trakcie trwania
meczu.
 zapewnienia licencjonowanej firmy ochroniarskiej
 zabezpieczenia obiektu za pomocą monitoringu przez osobę do tego wyznaczoną

§6
ZAKAZY
1. Na terenie Stadionu zakazuję się:
 wykorzystywania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem
 wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia znajdujące się na terenie stadionu,
fasady, płoty, mury, ogrodzenia boisk, urządzenia oświetleniowe, drzewa, dachy, urządzenia
i boiska sportowe,
 wchodzenia i przebywania na obszarze i w pomieszczeniach, które nie są dopuszczone do
powszechnego użytku – pomieszczenia służbowe lub wydzielone tereny stadionu,
 rozniecania ognia,
 pisania na budowlach, urządzeniach lub nawierzchniach zlokalizowanych na terenie stadionu,
 wprowadzania psów i innych zwierząt, z wyjątkiem zwierząt przewodników osób
niepełnosprawnych
 załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
 jeżdżenia pojazdami samochodowymi, motocyklami, rowerami i innymi po nawierzchni
boisk i bieżni,
 zaśmiecania terenu stadionu
 sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania
zbiórek bez zgody administratora
 używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, śpiewanie obscenicznych lub
rasistowskich piosenek i obrażania jakichkolwiek osób.
 spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz przebywania na
stadionie pod ich wpływem

2. Na teren stadionu zabrania się wnoszenia:










napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
broni wszelkiego rodzaju,
przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
szklanych butelek,
fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych,
drzewców do flag i transparentów o treściach obrażających jakiekolwiek osoby,
instrumentów o napędzie mechanicznym do wytwarzania hałasu,
kominiarek lub masek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez
organy Policji lub służby porządkowe.

3. Przedmioty zakwestionowane przy wnoszeniu ich na Stadion mogą być zarekwirowane przez
pracowników MOSiR lub służby porządkowe bez możliwości ich zwrotu.

§7
NARUSZENIE REGULAMINU
1. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu spowodować może wydalenie z terenu Stadionu.
2. Każde naruszenie postanowień Regulaminu przez osoby i jednostki korzystające może skutkować
nałożeniem kar finansowych lub pociągnąć do odpowiedzialności karnej.
3. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać administratorowi Miejskiego Stadionu Sportowego
27-600 Sandomierz, ul. Koseły 3a, tel. 790780923

Zatwierdzony w dniu 08.11.2016

stanowczo zabrania się wyrażania lub wywieszania
haseł, symboli, sloganów o treści wulgarnej / obraźliwej

