REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU
LEKKOATLETYCZNEGO I BOISKA PIŁKARSKIEGO
1.

Stadion lekkoatletyczny i boisko piłkarskie są obiektem Gminy Strawczyn, zarządzanym przez
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.

2.

Stadion jest miejscem, na którym organizowane są imprezy sportowe (w tym mecze piłki
nożnej),imprezy artystyczno-rozrywkowe oraz imprezy niepodlegające rygorom ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych.

3.

Osoby przebywające na terenie Stadionu podlegają przepisom prawa oraz postanowieniom
niniejszego Regulaminu. Wejście na Stadion oznacza bezwzględny obowiązek ich
przestrzegania.

4.

Stadion lekkoatletyczny i boisko piłkarskie są otwarte codziennie, zgodnie z ustalonym
harmonogramem.

5.

Z obiektów korzystać mogą:
a) kluby, sekcje i stowarzyszenia sportowe do prowadzenia zajęć treningowych i zawodów
pod nadzorem instruktora lub trenera,
b) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
c) zakłady pracy, instytucje i grupy zorganizowane pod nadzorem (pracownika SCKiS instruktora sportu),
d) osoby niezrzeszone pełnoletnie po złożeniu wniosku,
e) osoby niepełnoletnie pod opieką osoby opiekuna/rodzica po złożeniu wniosku,
f) osoby uczestniczące oraz kibice, wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych
z udziałem publiczności.

6.

Obiekt udostępniany jest nieodpłatnie szkołom z terenu Gminy Strawczyn na realizację zadań
dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego. Boisko piłkarskie dla drużyn amatorskich
z terenu Gminy Strawczyn jest udostępniane w każdy czwartek od godz. 18:00 do 20:00.
Rezerwacja obiektu dokonywana jest w kasie pływalni.

7.

Zajęcia treningowe odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem, na warunkach
określonych we wcześniej podpisanej umowie pomiędzy SCKiS a klubem, stowarzyszeniem
sportowym lub szkołą.

8.

Osoby indywidualne niezrzeszone korzystają z obiektu w godzinach ogólnodostępnych po
uprzednim złożeniu wniosku w kasie pływalni. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek
w ich imieniu składa opiekun lub rodzic.

9.

Wejście na obiekt jest możliwe wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu faktu w kasie pływalni
i pobraniu klucza.
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10.

O możliwościach i zasadach zorganizowania imprezy na obiekcie decyduje kierownik
gospodarz obiektu w porozumieniu z Dyrekcją SCKiS.

11.

Warunkiem zorganizowania imprezy na obiekcie jest podpisanie umowy o wynajmie obiektu
i jej przestrzeganie.

12.

Wszystkie wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać w kasie pływalni. Za szkody
materialne powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i sprzętu
odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie lub rodzice.

13.

Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni lub innych przedmiotów
mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia, w tym:
a) napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych,
b) przedmiotów, które mogą być użyte, jako broń lub pocisk,
c) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
d) butelek (w tym plastikowych), puszek lub innych pojemników na płyny lub produkty
spożywcze wykonanych z twardego materiału,
e) materiałów wybuchowych, substancji o podobnym działaniu, fajerwerk, petard, innych
przedmiotów pirotechnicznych lub materiałów pożarowo niebezpiecznych,
f) kijów, drzewców do flag, transparentów o treściach obrażających jakiekolwiek osoby lub
rasistowskich,
g) trąbek i innych instrumentów o napędzie mechanicznym lub elektrycznym do wytwarzania
hałasu,
h) wskaźników laserowych,
i) kominiarek, szalików lub masek mogących służyć do maskowania się celem
uniemożliwienia identyfikacji przez organy Policji lub służbę porządkową/ochronę obiektu,
j) kasków, parasoli o ostrym zakończeniu.

14.

Na terenie obiektu zabrania się:
a) wchodzenia i przebywania na terenie obiektu osobom będącym pod widocznym wpływem
alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających
środków,
b) przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności. Zakaz dotyczy
w szczególności:
I. terenu, na którym rozgrywane są zawody sportowe lub inne imprezy,
II. budowli i urządzeń nie przeznaczonych dla powszechnego użytku,
III.fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów obiektu, urządzeń oświetleniowych,
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pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów,
IV. wchodzenia do obszarów, stref, miejsc, urządzeń i pomieszczeń nie przeznaczonych dla
widzów, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele
organizatora imprezy.
c) rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami, mogącymi stanowić zagrożenie dla życia
i zdrowia osób znajdujących się na terenie obiektu,
d) używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa i śpiewania obscenicznych lub
rasistowskich piosenek i obrażania jakichkolwiek osób, nawoływania do waśni na tle
narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.,
e) wywieszania flag lub transparentów o treści obraźliwej, prowokacyjnej lub rasistowskiej,
f) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia
lub utrudnienia identyfikacji,
g) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub petard,
h) sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania
zbiórek bez zgody operatora,
i) pisania na budynkach, urządzeniach lub drogach, ich malowania lub oklejania,
j) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
k) zaśmiecania terenu,
l) używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
m)wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów-przewodników, których właściciel winien
posiadać stosowne dokumenty zwierzęcia,
n) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem obiektu np.
rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
15.

Zabrania się wnoszenia na teren obiektu, dystrybuowania i posiadania materiałów
reklamowych, za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora imprezy lub
zarządcy.

16.

Zabrania się wnoszenia na teren obiektu i korzystania z kamer, aparatów fotograficznych oraz
innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do
ściśle prywatnego użytku (np. telefony komórkowe), chyba, że jest to zgodne z regulaminem
organizatora konkretnej imprezy lub zarządzającego.

17.

W czasie zawodów / zajęć organizator jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących
przepisów oraz regulaminu i jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa
korzystającym z obiektu.
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18.

Szczegółowy sposób zachowania się na imprezach określają organizatorzy, z uwzględnieniem
regulaminu obiektu, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisów
przeciwpożarowych.

19.

Za grupy trenujące na stadionie pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie /trenerzy,
instruktorzy, zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich
nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych.

20.

Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządek w szatniach i pomieszczeniach
sanitarnych po każdych zajęciach.

21.

Pracownicy SCKiS mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień –
zakazać korzystania z obiektu.

22.

Za przedmioty pozostawione na obiekcie SCKiS nie ponosi odpowiedzialności.

23.

Grupy trenujące podczas zawodów/treningów na obiekcie mają prawo korzystać
z pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą
zarządzającego obiektem pod nadzorem nauczyciela, trenera, instruktora sportu.

24.

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na obiekcie będą pociągnięte do
odpowiedzialności karno - administracyjnej.

25.

Zarządzający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz
ustalania dodatkowych regulacji, zasad i postanowień, które uzna za niezbędne do
funkcjonowania i eksploatacji obiektu.

26.

Organizator imprezy na obiekcie może wprowadzić przed imprezą swój regulamin uprzednio
uzgodniony z zarządzającym.

27.

Łącznie z niniejszym Regulaminem obowiązują szczegółowe instrukcje i regulaminy w postaci:
Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i regulaminu parkingu.

28.

Wszystkich użytkowników stadionu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP
i przeciwpożarowych.

29.

Opiekunowie grup są zobowiązani do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach
korzystania z obiektu.

30.

Podczas prowadzonych prac technicznych i konserwatorskich przebywanie osób postronnych
jest zabronione.
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31.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2014.

Sporządził zespół:
Michał Dziura
Bogdan Woźniak
Magdalena Wittych

Zatwierdził:
Dyrektor SCKiS
Maciej Lewandowski
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