REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU
LEKKOATLETYCZNEGO I BOISKA PIŁKARSKIEGO
1. Stadion lekkoatletyczny i boisko piłkarskie jest obiektem Gminy Strawczyn, zarządzanym przez
Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie.
2. Stadion jest otwarty codziennie, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
3. Stadion lekkoatletyczny i boisko piłkarskie jest udostępniane nieodpłatnie na realizację zadań
dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Gminie Strawczyn od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. W pozostałych godzinach obiekt udostępniany
jest klubom, stowarzyszeniom, grupom zorganizowanym i osobom fizycznym z terenu gminy
Strawczyn.
4. Od pozostałych uczestników Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie
będzie pobierać opłaty za rezerwację na wyłączność zgodnie z obowiązującym cennikiem,
5. Wpłat należy dokonywać w kasie pływalni ,,OLIMPIC”,
6. Korzystanie ze stadionu odbywa się za zgodą pracownika SCKSiC w oparciu o harmonogram
dostępny w kasie pływalni ,,OLIMPIC”. O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy na stadionie
decyduje Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie.
7.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 i opiekunowie lub rodzice.
8. Warunkiem zorganizowania imprezy na stadionie jest podpisanie umowy o wynajem obiektu i jej
bezwzględne przestrzeganie.
9. Wejście na stadion jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu w kasie pływalni ,,OLIMPIC”
10. Z obiektów korzystać mogą:
- kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
- grupy zorganizowane,
- dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
- zakłady pracy, instytucje i organizacje,
- osoby fizyczne,
- dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
- osoby uczestniczące oraz kibice, wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem
publiczności.
11. Na stadionie obowiązuje zakaz wnoszenia:
- wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących, farb,
pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych,
- butelek i innych pojemników wykonanych ze szkła lub innego pękającego, szczególnie twardego
materiału,
- twardych przedmiotów o dużej objętości (deski, stołki, plansze, itp.),
- fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych,
- drzewców do flag i transparentów,
- instrumentów z napędem mechanicznym do wytwarzania hałasów,
- napojów alkoholowych, narkotyków i innych używek ograniczających świadomość i sprawność
człowieka.
- zabrania się: używania obuwia piłkarskiego (na bieżni lekkoatletycznej)
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- wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem stadionu np. rower,
motorower, deskorolka, rolki itp.
- niszczenia urządzeń sportowych i płyty obiektu,
- palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,
- przeszkadzania w zajęciach,
- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
- wprowadzania zwierząt,
12. Ze stadionu nie mogą korzystać:
- osoby z przeciwwskazaniem lekarskim.
13. Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do:
- korzystania z właściwego obuwia sportowego
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się
na wyposażeniu stadionu,
- utrzymania czystości i porządku na terenie stadionu, - podporządkowania się poleceniom osób
prowadzących zajęcia oraz pracowników
- wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego
użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia boisk i stadionu, zamknięte bramy, urządzenia
oświetleniowe, drzewa, maszty, reklamy oraz dachy i inne,
- wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów- obiektu, pomieszczenia wewnętrzne,
pomieszczenia służbowe, itp.
- używania na terenie stadionu czapek kominiarek i innych akcesoriów utrudniających identyfikację
osoby,
- rzucania wszelkimi przedmiotami,
- rozniecania ognia, zapalania wszelkich wytworów pirotechnicznych,
- wszelkiego handlu, rozdawania druków, ulotek i przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowychbez zgody administratora,
- pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
- umieszczania wszelkich reklam- bez zgody administratora,
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu
14. W czasie zawodów /zajęć/ organizator jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących
przepisów oraz regulaminu i jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym ze
stadionu.
15. Szczegółowy sposób zachowania się na imprezach określają organizatorzy, z uwzględnieniem
regulaminu stadionu, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisów przeciwpożarowych.
16. 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.
17. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządek w szatniach i pomieszczeniach
sanitarnych po każdych zajęciach.
18. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone
szkody.
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19. Pracownicy Samorządowego Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa mogą kontrolować wszystkie
zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania ze stadionu.
20. Za wartościowe przedmioty pozostawione na obiekcie Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i
Czytelnictwa nie ponosi odpowiedzialności.
21. Grupy zorganizowane mają możliwość korzystania z określonych pomieszczeń i sprzętu
znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji i uiszczeniu opłaty
w kasie pływalni SCKSiC
22. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do
odpowiedzialności karno- administracyjnej.
23. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać administratorowi.
24. Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa zastrzega sobie prawo zmiany
stawek wynajmu stadionu oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
25. W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora Samorządowego Centrum
Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie.
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