Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego w Górze
1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania ze Stadionu Miejskiego w Górze, zwanego
dalej „stadionem”.
2.1. Właścicielem stadionu jest Gmina Góra zwana dalej "Właścicielem".
2.2. Stadionem administruje Zarządca wyznaczony przez Właściciela.
3. Każda osoba korzystająca ze stadionu jest zobowiązana do zapoznania się
z przepisami niniejszego regulaminu i podporządkowania się jego treści.
4.1. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej i służy do przeprowadzania rozgrywek
piłkarskich, zawodów sportowych i rekreacyjnych, treningów, zajęć szkolnych oraz
indywidualnego korzystania w zakresie kultury fizycznej.
4.2. Stadion

jest

również

przeznaczony

do

organizowania

innych

imprez

sportowo – rekreacyjnych, artystyczno – rozrywkowych oraz kulturalnych.
5.1. Stadion jest dostępny codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 21.00, w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10.00 do 21.00.
5.2. Powyższy zapis nie ma zastosowania, gdy czas zakończenia imprezy przewidziany
jest na godzinę późniejszą.
5.3. Korzystanie ze stadionu może być ograniczone czasowo. Informacja w tym zakresie
podawana jest przez Zarządcę do wiadomości publicznej.
6. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze stadionu oraz wyposażenia i urządzeń
stadionu zgodnie z przeznaczeniem i z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa.
7. Korzystanie ze stadionu przez kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej, instytucje,
organizacje i zorganizowane grupy sportowe wymaga zgody Zarządcy i wcześniejszego
ustalenia z nim terminu.
8. Indywidualne korzystanie ze stadionu nie wymaga zgody Zarządcy.
9. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży mogą korzystać ze stadionu wyłącznie pod
opieką nauczyciela, instruktora lub trenera.
10. Użytkownicy obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych (szatnia, toaleta)
wskazanych przez Zarządcę.
11. Osoby korzystające z obiektu lekkoatletycznego zobowiązane są do używania
odpowiedniego obuwia sportowego, nie niszczącego nawierzchni.
12. Boisko główne stadionu służy wyłącznie do meczów i treningów, a także do zawodów
sportowych, uzgodnionych wcześniej z Zarządcą.
13. Osoby korzystające ze stadionu oraz prowadzące zajęcia zobowiązane są do:
1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć;

2) utrzymania czystości na terenie stadionu;
3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie;
4) uporządkowania sprzętu sportowego po zakończeniu zajęć;
5) w przypadku korzystania z urządzeń w budynku: wyłączania oświetlenia, zamykania
wody w umywalkach i prysznicach.
14. Korzystającym ze stadionu zabrania się:
1) wspinania na ogrodzenia i urządzenia sportowe;
2) zastawiania wejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych;
3) wchodzenia na obszary nie udostępnione przez Zarządcę;
4) wprowadzania i użytkowania na obiekcie lekkoatletycznym oraz boisku głównym
sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem tych obiektów (np. rower, motorower,
deskorolka, rolki, hulajnoga);
5) przeszkadzania w zajęciach lub grze innym uczestnikom obiektu.
15. Każdy korzystający, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników,
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zarządcę o zauważonych uszkodzeniach
wyposażenia, murawy i urządzeń stadionu.
16. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego wyposażenia, murawy i urządzeń
stadionu grożącego wypadkiem.
17.1. Na terenie stadionu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem,
a nagrania z kamer mogą być podstawą do ustalania odpowiedzialności
użytkowników stadionu .
17.2. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności
użytkowników,

a

jego

zapisy

są

zabezpieczone

przed

dostępem

osób

nieuprawnionych.
18. Osoby przebywające na stadionie i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje,
w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób, a także osoby
nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu będą wezwane do
opuszczenia stadionu.
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