REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
STADION MIEJSKI W MYŚLIBORZU
Opracowany na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009 r.)

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Stadionu miejskiego w Myśliborzu.
2. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego podlegają przepisom
porządkowym dotyczącym tego terenu.
3. Z obiektów sportowych korzystają mieszkańcy Gminy Myślibórz, w szczególności:
dzieci i młodzież (pod opieką dorosłych),
kluby sportowe, szkoły, stowarzyszenia,
osoby dorosłe.
4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektów sportowych wyłącznie pod nadzorem
osób dorosłych, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność. (np. rodzic, trener, nauczyciel).
PRZEZNACZENIE
1. Stadion jest miejscem na którym rozgrywane są mecze piłki nożnej, organizowane są
imprezy sportowe i kulturalne, oraz przeznaczony jest do prowadzenia codziennych
treningów.
2. Mecze piłki nożnej są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami Polskiego Związku
Piłki Nożnej.
3. Stadion jest obiektem powszechnie dostępnym.
4. Korzystanie z obiektu dla celów rekreacji, rehabilitacji i kultury fizycznej przez
mieszkańców gminy Myślibórz jest bezpłatne.
5. Warunkiem korzystania z obiektu przez uczestniczących w zajęciach
rehabilitacyjnych, sportowych, treningach i innych formach aktywizacji ruchowej jest
posiadanie odpowiedniego obuwia sportowej/stroju sportowego.
6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu sportowego za
uzgodnieniem z jednostką zarządzającą na podstawie umowy użyczenia. Umowy
zawarte w przedmiocie wykorzystania Stadionu muszą być zgodne z obowiązującym
prawem.
7. Wszystkich użytkowników obiektu sportowego obowiązuje ścisłe przestrzeganie
przepisów przeciwpożarowych, przepisów BHP oraz zachowanie porządku i czystości
na obiekcie i w jego bezpośrednim otoczeniu.
ZACHOWANIE NA STADIONIE
1. Pod żadnym warunkiem nie będą wpuszczane na teren osoby, wobec których
zastosowano zakaz wstępu na stadion oraz osoby pod wpływem alkoholu lub innych
środków podobnie działających.
2. Na terenie obiektu sportowego zakazuje się użytkowania sprzętu wyposażenia
obiektu sportowego niezgodnie z przeznaczeniem.

3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na Stadionie tylko pod opieką osoby dorosłej.
4. Każdy kto przebywa na Stadionie powinien zachować się tak, aby nie szkodzić i nie
zagrażać innym użytkownikom.
5. Organizatorzy imprez i zajęć na obiekcie zobowiązani są do zapewnienia
bezpieczeństwa uczestnikom imprezy. W ich obowiązku jest zabezpieczenie służby
porządkowej, medycznej i szkoleniowej, a za ich brak ponoszą odpowiedzialność
prawną.
6. Wynajmujący – korzystający z obiektu ponosi odpowiedzialność za szkody
i uszkodzenia powstałe z tytułu nieprawidłowego użytkowania.
7. Zabrania się wjazdu i ustawiania na terenie obiektu jakichkolwiek pojazdów
samochodowych z wyjątkiem służb medycznych oraz straży pożarnej. W
uzasadnionych przypadkach, podczas organizacji imprez dopuszcza się wjazd na teren
stadionu pojazdów technicznych, samochodów sędziów sportowych, autokarów gości
przyjezdnych (pojazdy te powinny być ustawione na wyznaczonych miejscach
parkingowych).
8. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu: napojów alkoholowych, butelek szklanych,
słoneczniku, broni wszelkiego rodzaju, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych, przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
pojemników do rozpylania gazów (substancji żrących lub farbujących), drzewców do
flag lub transparentów, instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem
mechanicznym, kominiarek mogących służyć do maskowania się celem
uniemożliwienia identyfikacji przez policję i siły porządkowe.
9. Organizator imprezy jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy przy pomocy
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać jednostce zarządzającej Stadionem.
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu nie ponosi odpowiedzialności prawnej
z tytułu nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas korzystania z obiektu.
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu nie ponosi odpowiedzialności prawnej za
przedmioty osobiste pozostawione na terenie stadionu.
4. W przypadku zagrożeń zaistniałych podczas korzystania z obiektu sportowego należy
kontaktować się pod nr tel. alarmowego:
999 – Pogotowie Ratunkowe,
998 – Straż Pożarna,
997 – Policja,
112 – telefon alarmowy.
5. W sprawach nieujętych w regulaminie decyzja należy do Zarządcy obiektu.

