REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO
W OLECKU
1. Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.
2. Stadion
jest ogólnodostępny zarówno dla grup zorganizowanych jak i osób
indywidualnych, służy do przeprowadzania treningów, rozgrywek, zawodów sportowych
oraz innych imprez sportowo – rekreacyjnych.
3. Korzystanie ze stadionu dozwolone jest tylko za zgodą administratora obiektów MOSiR
Olecko.
4. Warunkiem korzystania z obiektu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, oraz
posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
5. Dzieci i młodzież niepełnoletnia może przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką
osoby dorosłej.
6. Opiekun /trener/, któremu został udostępniony obiekt odpowiada prawnie za wszystkich
uczestników zajęć.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem zabrania się:
- wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem obiektu np.
rower, skuter, deskorolka, rolki itp.
- niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
- wnoszenia wszelkiego rodzaju narzędzi i przedmiotów,
- wnoszenia pojemników do rozpylania gazu oraz substancji żrących,
- wnoszenia fajerwerków i innych materiałów pirotechnicznych,
- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
- wprowadzania zwierząt,
- palenia tytoniu,
- zaśmiecania obiektu,
- przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
8. Ponadto zakazuje się:
- wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla
powszechnego użytku, szczególnie płoty, ogrodzenia boiska, urządzenia oświetleniowe,
drzewa oraz dachy,
- wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. płyta boiska w czasie
meczów, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),
- rzucanie wszelkimi przedmiotami,
- używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i
obrażania jakichkolwiek osób,
- rozniecania ognia,
- sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez
zgody administratora obiektu,
- pisania na budowlach, urządzeniach drogach ich malowania i oklejania,
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób,
szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów,

- wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach obraźliwych lub
prowokujących,
9. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają wstępu na obiekt.
10.
Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować
zgodnie z jego przeznaczeniem.
11.
Zabronione jest korzystanie z urządzeń i wyposażenia obiektu niezgodnie z ich
przeznaczeniem.
12.
Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w
trakcie korzystania z obiektu.
13.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zagubione
wartościowe przedmioty na terenie obiektu.
14.
Korzystający ze Stadionu ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i
dewastację obiektu (sprzęt sportowy, szatnie, trybuny dla kibiców i inne
wykorzystywane pomieszczenia). Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania
wyrządzonych szkód służbom porządkowym, osobom upoważnionym przez
administratora obiektu oraz instruktorom sportu.
15.
Murawa bez zgody administratora nie może być używana w przypadku rozmiękłej
nawierzchni spowodowanej deszczem lub śniegiem. Za odwołane zajęcia z w/w
powodów administrator nie ponosi odpowiedzialności.
16.
Użytkownik zobowiązany jest do dbania o nawierzchnię murawy i tartanu.
Prowadzenie zajęć tzw stacjonarnych ( np. zajęcia z drabinką koordynacyjną, slalom,
itp.) nie może odbywać się na płycie głównej, a tylko poza liniami boiska.
17.
Na płycie boiska może cwiczyć jednocześnie grupa liczaca nie więcej niż 25
osób.
18.
Osoby, które będą zakłócały porządek, będą zmuszone do opuszczenia obiektu.
19.
Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją Stadionu oraz terminami, organizacją
imprez, treningów i zajęć sportowych sprawuje Administrator obiektu.
20.
Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjnosportowe, kulturalne i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez
administratora obiektu harmonogramu.
21.
Administrator obiektu zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu przez służby
porządkowe lub uprawniony organ, każdej osoby nie stosującej się do powyższych
zasad i przepisów lub której obecność na terenie mogłaby z różnych powodów być
interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób.
22.
Przebywający na obiekcie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i ppoż. oraz stosowania się do zaleceń
pracowników MOSiR.
23.
Osoby naruszające regulamin podlegać będą zakazowi wstępu na obiekt.
24. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będzie w
drodze postępowania karno – administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w
drodze postępowania karnego.
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