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 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
§5
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.

§6
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. 0-15 644-62-56

