REGULAMIN MIEJSKIEGO STADIONU SPORTOWEGO
W SANDOMIERZU UL. KOSE£Y 3a
§1
ZAKRES OBOWI¥ZYWANIA
1. Niniejszy Regulamin obowi¹zuje na obszarze Miejskiego Stadionu Sportowego,
zlokalizowanego przy ulicy Kose³y 3a w Sandomierzu, którego administratorem jest Miejski
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
2. Regulamin okreœla zasady przebywania na stadionie oraz korzystania z jego boisk, urz¹dzeñ
sportowych i pomieszczeñ.
3. Osoby przebywaj¹ce na terenie stadionu podlegaj¹ przepisom niniejszego regulaminu.
4. Wejœcie na teren stadionu oznacza automatycznie bezwzglêdn¹ akceptacjê zasad na nim
obowi¹zuj¹cych.
§2
PRZEZNACZENIE
1. Stadion jest miejscem, na którym odbywaj¹ siê imprezy sportowe, rekreacyjne, kulturalne,
estradowe oraz zajêcia sportowe.
2. Dostêp do obiektu nastêpuje za zgod¹ administratora.
§3
ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU
1. Na terenie S tadionu mog¹ przebywaæ osoby korzystaj¹ce z us³ug oraz osoby przebywaj¹ce
zgodnie z ustalonym harmonogramem zajêæ lub realizuj¹ce plan treningowy.
2. Grupy zorganizowane korzystaj¹ z boisk, urz¹dzeñ sportowych i zaplecza socjalnego pod
opiek¹ trenera lub kierownika danej grupy, który odpowiada za ich bezpieczeñstwo oraz
prawid³owe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego mienia.
3. Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca
wykorzystania Stadionu w przypadkach, które stanowi¹ zagro¿enie dla jego jakoœci
u¿ytkowej.
4. Administrator mo¿e odmówiæ wstêpu na teren Stadionu wszelkim osobom, których
obecnoœæ mo¿e byæ uznana za zagro¿enie dla bezpieczeñstwa, porz¹dku, dobrego wizerunku
i interesów obiektu.
5. Korzystaj¹cy zobowi¹zani s¹ do bezwzglêdnego podporz¹dkowania siê poleceniom
kierownictwa i pracowników obs³ugi technicznej Stadionu.

§ 4
ZASADY KORZYSTANIA UCZESTNIKÓW ZE STADIONU PODCZAS IMPREZY
SPORTOWEJ
1. Niniejsze zasady uczestnictwa w imprezie sportowej odbywaj¹cej siê na Miejskim
Stadionie Sportowym w Sandomierzu wraz ze stosownymi przepisami obowi¹zuj¹cego
prawa obowi¹zuj¹ wszystkie osoby, które przebywaj¹ na terenie stadionu/obiektu/imprezy
(dalej "Stadion").
2. Wstêp na Stadion jest mo¿liwy wy³¹cznie za okazaniem wa¿nego biletu na imprezê
sportow¹ i/lub na innych warunkach okreœlonych przez Organizatora.
3. Uczestnik imprezy sportowej przyjmuje do wiadomoœci, ¿e Organizator zobowi¹zany jest
do wyznaczenia jednej osoby odpowiedzialnej za organizacjê i bezpieczeñstwo imprezy
oraz odpowiedniej liczby cz³onków s³u¿b Organizatora podczas przebiegu imprezy (nie
mniejsz¹ ni¿ wymagana regulaminem okreœlonym przez Podmiot zarz¹dzaj¹cy
rozgrywkami). Osoby te musz¹ byæ ubrane w jednolite, dobrze widoczne kamizelki oraz
posiadaæ w widocznym miejscu wydany przez organizatora identyfikator. Obowi¹zek ten
dotyczy tak¿e osób realizuj¹cych obs³ugê prasow¹, medialn¹ i innych uprawnionych przez
organizatora do przebywania poza miejsca przeznaczonymi dla publicznoœci.
§ 5
ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU PRZEZ ORGANIZATORA MECZY
PI£KARSKICH
4. Mecze pi³karskie musz¹ byæ rozgrywane zgodnie z zasadami, regulaminami i przepisami
Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.
5. Organizatorem jest upowa¿niona jednostka organizacyjna przeprowadzaj¹ca imprezê
sportow¹.
6. Organizator zapewnia udzia³ s³u¿b porz¹dkowych oraz kieruj¹cego tymi s³u¿bami
kierownika do spraw bezpieczeñstwa oraz zapewnia bezpieczeñstwo osobom
uczestnicz¹cym w imprezie.
7. Organizator
dokonuje
zabezpieczenia
pod
wzglêdem
medycznym
oraz
przeciwpo¿arowym.
8. Organizator meczy pi³ki no¿nej jest zobowi¹zany do:
a) podpisania protoko³u przekazania i odbioru obiektu /za³¹cznik nr.1/
b) udostêpnienia obiektu na godzinê przed planowanym rozpoczêciem meczu
c) zakazu powrotu na teren obiektu osobom, które opuœci³y stadion w trakcie trwania
meczu
d) zapewnienia zabezpieczenie imprezy przez licencjonowan¹ firmê ochrony
e) zabezpieczenia obiektu za pomoc¹ monitoringu wizyjnego przez osobê do tego
wyznaczon¹
f) zapewnienia pomieszczenia dla dowódcy kierowania dzia³aniami porz¹dkowo –
ochronnymi
w tym Policji.

§6
ORGANIZATOR ODMAWIA WSTÊPU NA STADION OSOBIE:
1. Ra¿¹co naruszaj¹cej postanowienia niniejszego Regulaminu podczas innych imprez
sportowych organizowanych na stadionie.
2. Nieposiadaj¹cej dokumentu pozwalaj¹cego na identyfikacjê osoby uczestnicz¹cej
w imprezie.
3. Co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie pozostawania pod wp³ywem alkoholu,
œrodków odurzaj¹cych, psychotropowych lub innych podobnie dzia³aj¹cych œrodków.
4. Zachowuj¹cej siê agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzaj¹cej zagro¿enie
dla bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego.
5. Posiadaj¹cej tzw. przedmioty zabronione, których wykaz znajduje siê poni¿ej.

§7
ZABRANIA SIÊ WNOSZENIA I POSIADANIA NA STADIONIE:
1. Przedmiotów niebezpiecznych, w tym w szczególnoœci broni palnej, pneumatycznej,
gazowej oraz innych przedmiotów, które mog³yby zostaæ wykorzystane jako broñ lub do
zadawania ran ciêtych, pchniêæ lub ran k³utych b¹dŸ jako pociski, w tym tak¿e parasoli
o ostrym zakoñczeniu.
2. Materia³ów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym fajerwerków, kul
œwiec¹cych, rac, lamp stroboskopowych, mieszanek dymnych, œwiec dymnych, petard
hukowych itp.
3. wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych, œrodków odurzaj¹cych i psychotropowych lub
innych podobnie dzia³aj¹cych œrodków.
4. Wszelkiego rodzaju szklanych butelek, kubków, dzbanków jak równie¿ innych
przedmiotów wykonanych ze, szk³a lub innego kruchego, t³uk¹cego lub szczególnie
twardego materia³u.
5. Materia³ów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, politycznym.
6. Pojemników do rozpylania gazów, substancji ¿r¹cych, ³atwopalnych lub farbuj¹cych.
7. Du¿ych rozmiarów drzewców flagowych-, dozwolone s¹ jedynie elastyczne maszty
plastikowe
i tzw. maszty podwójne, których d³ugoœæ nie przekracza 1 m, a œrednica 1 cm.
8. Transparentów, banerów,flag
i tzw. sektorówek o wymiarach wiêkszych ni¿
2,0 m x 1,5 m, które mog¹ pos³u¿yæ do uniemo¿liwienia lub utrudnienia identyfikacji osób
dopuszczaj¹cych siê ³amania postanowieñ niniejszego Regulaminu, a tak¿e o wymiarach
mniejszych innych przedmiotów, jeœli z okolicznoœci towarzysz¹cych wynika, ¿e mog¹
pos³u¿yæ do uniemo¿liwienia lub utrudnienia identyfikacji osób.
9. Przedmiotów wytwarzaj¹cych niewspó³mierny do okolicznoœci ha³as, w tym
w szczególnoœci wszelkich przedmiotów z napêdem mechanicznym lub elektrycznym.
10.
Du¿ych i nieporêcznych przedmiotów takich jak kaski, drabiny, sto³ki, (sk³adane)
krzes³a.
11. WskaŸników laserowych.
12. Pi³ek sportowych i pla¿owych.
13. Wszelkich materia³ów lub przedmiotów promocyjnych lub komercyjnych za wyj¹tkiem
materia³ów dopuszczonych przez Organizatora.
14. Du¿ych iloœci papieru i/lub rolek papieru, serpentyn itp.

§8
ZABRANIA SIÊ PODEJMOWANIA NA TERENIE STADIONU NASTÊPUJ¥CYCH
DZIA£AÑ:
1.

U¿ywania przedmiotów w celu utrudnienia lub uniemo¿liwienia identyfikacji,
a w szczególnoœci zas³aniaj¹cych twarz lub postaæ.
2. U¿ywania przedmiotów wytwarzaj¹cych niewspó³mierny do okolicznoœ ci ha³as, w tym
tr¹bek lub gwizdków, z uwagi na mo¿liwoœæ zag³uszenia podawanych komunikatów lub
zagro¿enia dla zdrowia innych uczestników imprezy.
3. Wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla uczestników imprezy, m.in. bie¿niê, p³ytê
boiska, pomieszczenia s³u¿bowe, p³oty, maszty, konstrukcje i instalacje, itp.
4. Rzucania przedmiotami lub rozlewania p³ynów w kierunku p³yty boiska lub w innych
uczestników imprezy.
5. Rozniecania lub podsycania ognia, odpalania petard, fajerwerków, œwiec dymnych oraz
innych œrodków pirotechnicznych.
6. Zaœmiecania terenu Stadionu, niszczenia jegourz¹dzeñ poprzez malowanie, oklejanie,
uszkadzanie.
7. Stania na siedziskach/krzese³kach na trybunach.
8. Postêpowania w sposób, który mo¿e byæ interpretowany przez innych jako prowokuj¹cy,
stwarzaj¹cy zagro¿enie, dyskryminuj¹cy, wulgarny lub obraŸliwy.
9. Postêpowania w sposób stwarzaj¹cy zagro¿enie dla bezpieczeñstwa innych uczestników
lub porz¹dku publicznego min., poprzez ustawianie w miejscach przeznaczonych dla
publicznoœci tymczasowych konstrukcji nie wynikaj¹cych z projektu budowlanego typu
podesty, siedziska i itp.
10. Sprzeda¿y towarów i biletów, dystrybucji materia³ów drukowanych lub podejmowania
innych dzia³añ promocyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Organ-i
zatora (lub upowa¿nionej osoby wyznaczonej przez Organizatora,) a tak¿e prowadzenia
zbiórek bez wymaganego zezwolenia.
11. Wszelkich innych zachowañ niedozwolonych, niebezpiecznych lub stanowi¹cych
zagro¿enie dla wszystkich osób przebywaj¹cych na stadionie.
§9
BEZ WYRANEGO ZEZWOLENIA ORGANIZATORA NA STADION NIE MOGA BYÆ
WPROWADZANE:
1. Zwierzêta za wyj¹tkiem psów – przewodników.
§ 10

OBOWI¥ZKI UCZESTNIKA IMPREZY
Od momentu wejœcia na Stadion, wszystkie osoby zobowi¹zane s¹:
1. Postêpowaæ w taki sposób, by nie wyrz¹dziæ krzywdy, nie zraniæ, niepotrzebnie nie
blokowaæ innych osób b¹dŸ im nie zagra¿aæ i nie przeszkadzaæ ani nie uszkodziæ
czegokolwiek.
2. Stosowaæ siê do niniejszego Regulaminu oraz wytycznych Organizatora (lub upowa¿nionej
osoby wyznaczonej przez Organizatora). Wytyczne wydane przez cz³onków s³u¿b musz¹
byæ przestrzegane,a odmowa wspó³pracy mo¿e skutkowaæ usuniêciem ze Stadionu

a) Cz³onkowie s³u¿b Organizatora s¹ upowa¿nieni do wezwania osoby w celu poddania siê
kontroli - w tym z wykorzystaniem œrodków technicznych - czy osoby stwarzaj¹
zagro¿enie dla bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, aw szczególnoœci, czy pozostaj¹
pod wp³ywem alkoholu, narkotyków lub innych œrodków odurzaj¹cych b¹dŸ w posiadaniu
broni lub innych niedozwolonych przedmiotów.
b) Osoby niestosuj¹ce siê do wytycznych Organizatora (lub upowa¿nionej osoby
wyznaczonej przez Organizatora) i stwarzaj¹ce zagro¿enie dla bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego, b¹dŸ objête zakazem wstêpu na dan¹ imprezê sportow¹ nie zostan¹
wpuszczone na Stadion lub zostan¹ usuniête ze Stadionu z uwzglêdnieniem dalszych
konsekwencji, w tym z uwzglêdnieniem przekazania Policji.
3. Organizator zastrzega sobie, ¿e mo¿e wprowadziæ dalsze wyj¹tkowe œrodki kontroli w celu
zapobie¿enia zagro¿enia ¿ycia, zdrowia lub mienia b¹dŸ zmniejszenia lub wyeliminowania
takiego zagro¿enia
§ 12
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
1. Nieprzestrzeganie postanowieñ niniejszego Regulaminu spowodowaæ mo¿e wydaleniem
osoby z terenu Stadionu.
2. W kwestiach nienormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie maj¹ przepisy
powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.

