Regulamin Stadionu sportowego przy ul. Spacerowej 1, 32 – 332 Bukowno
Postanowienia ogólne
1. Administratorem Stadionu sportowego jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul.
Spacerowa 1, 32-332 Bukowno tel./ fax 32-642 11 04, 32-642 10 96.
2. Na administratorze spoczywa prawo i obowiązek egzekwowania postanowień regulaminu.
Wykonywanie poszczególnych czynności może zostać powierzone osobom trzecim, w szczególności
służbom porządkowym i ratowniczym. Postanowienia regulaminu nie ograniczają uprawnień
przyznanych takim osobom mocą powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Kierownik – Gospodarz Obiektów Sportowych i Sekcji Utrzymania Ruchu bezpośrednio kieruje
funkcjonowaniem obiektu, w szczególności w zakresie określania terminów imprez sportowo –
rekreacyjnych, ustalania harmonogramów korzystania z obiektu oraz uzgadniania form i trybów
aktywności podejmowanych na jego terenie.
Opłaty za korzystanie z obiektu
1. Wysokość opłat za zajęcia o charakterze zorganizowanym ustala Rada Miejska w Bukownie w
formie uchwały. Obowiązujący cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
2. Organizowanie na terenie obiektu jakichkolwiek zajęć przez inne podmioty może mieć miejsce
wyłącznie za zgodą Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie. Podmiot
prowadzący działalność w tym przedmiocie zobowiązany jest zawrzeć z zarządcą stosowną umową
cywilnoprawną.
3. W przypadku organizowania rozgrywek piłkarskich i innych imprez wejście kibiców na obiekt jest
nieodpłatny, za wyjątkiem imprez organizowanych przez inne podmioty. Uprawnionymi do wejścia na
teren obiektu są także przedstawiciele prasy, radia i telewizji, po uprzednim zgłoszeniu organizatorowi
swego udziału w imprezie.
Zasady korzystania z obiektu
1. Użytkownicy obiektu zobligowani są do:
a) przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o
sporcie, a ponadto obowiązujących na terenie obiektu przepisów BHP, przeciwpożarowych,
sanitarnych, porządkowych, organizacyjnych;
b) posiadania sprawnego sprzętu oraz odzieży przystosowanej do uprawiania danej aktywności;
c) stosowania się do poleceń, uwag i wytycznych obsługi obiektu;
d) zachowania czystości i porządku;
e) zachowania się w taki sposób, aby nie zakłócać korzystania z obiektu przez innych użytkowników.
2. Użytkownikom obiektu zabrania się:
a) niszczenia bądź pozostawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu;
b) spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, zażywania narkotyków, substancji
odurzających i psychotropowych;
c) palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;

d) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających
i psychotropowych;
e) wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałów wybuchowych, wyrobów
pirotechnicznych,
f) zachowań mogących zagrozić bezpieczeństwu jak np. rzucania przedmiotami,
g) przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności,
h) przeskakiwania przez ogrodzenie,
i) głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych, obscenicznych, rasistowskich,
j) zakrywania twarzy w sposób uniemożliwiający lub utrudniający identyfikację danej osoby,
k) zaśmiecania i zanieczyszczania obiektu,
l) rozniecania ognia,
m) niszczenia mienia będącego na wyposażeniu obiektu,
n) wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami, za wyjątkiem osób niewidomych
używających psów jako przewodników,
o) wjazdu wszelkiego typu pojazdami na płytę boiska głównego oraz boiska bocznego za wyjątkiem
pojazdów do tego uprawnionych.
3. W toku organizowanych na terenie obiektu imprez sportowo – rekreacyjnych, użytkownicy
zobowiązani są do:
a) przestrzegania ustalonej przez organizatora strefy bezpieczeństwa;
b) stosowania się do wszelkich poleceń, uwag i wytycznych służb porządkowych;
c) zachowania się w sposób niezakłócający porządku i bezpieczeństwa publicznego.
4. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 13 roku życia, mogą korzystać z obiektu kompleksu sportowego
wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, na ich ryzyko i odpowiedzialność.
5. Zajęcia o charakterze zorganizowanym mogą być prowadzone wyłącznie pod kierownictwem osoby
uprawnionej (trenera, opiekuna, koordynatora, etc.).
6. Korzystać z obiektu mogą osoby, które zawarły stosowną umowę lub też uzyskały zgodę i zapoznały
się z regulaminem.
7. Osoba przebywająca na terenie obiektu w czasie rozgrywek lub imprezy zobowiązana jest do
stosowania się do poleceń organizatora i służb porządkowych oraz Policji, Straży Pożarnej i innych
służb wykonujących swe zadania na terenie obiektu.
8. Osoby wchodzące na stadion mogą zostać poddane czynnościom polegającym na kontroli zawartości
bagażu, odzieży oraz kontroli trzeźwości.
9. Organizator uprawniony jest do dochodzenia od osób, które spowodowały szkody na obiekcie ich
naprawienia lub odszkodowania w innej formie.

Postanowienia dodatkowe
1. Prowadzenie na terenie obiektu działalności usługowej, handlowej, gastronomicznej uwarunkowane
jest wyłącznie uzyskaniem zgody Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności na utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy
wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkowników.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy użytkowników
lub innych podmiotów, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
4. Użytkownicy obiektu odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone
ich działaniem lub zaniechaniem.
Postanowienia końcowe
1. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie
obiektu przepisów, zostaną zobligowane do opuszczenia obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych
opłat.
2. Skargi i wnioski można składać obsłudze, Kierownikowi – Gospodarzowi Obiektów Sportowych i
Sekcji Utrzymania Ruchu lub Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.
3. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą
rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.
4. Użytkownikami obiektu mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia niniejszego
Regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.

