UCHWAŁA NR 213/XLIII/2013
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE
z dnia 27 listopada 2013 roku
w sprawie:
zmiany uchwały nr 198/XL/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu
korzystania ze stadionu w Gostyninie przy ul. Sportowej 1

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2013r poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§1
W uchwale nr 198/XL/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2013 r. ulega zmianie
treść regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Janusza Kusocińskiego przy
ul. Sportowej 1 w Gostyninie, i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 213/XLIII/2013
Rady Miejskiejw Gostyninie
z dnia 27 listopada 2013r.

R E G U LA M I N
K O R ZYSTAN IA Z E STAD I O N U
GMINY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Stadionu Miejskiego im.
Janusza Kusocińskiego przy ul. Sportowej 1 w Gostyninie.
2. Właścicielem Stadionu jest Gmina Miasta Gostynina
3. Zarządcą obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie
4. Stadion służy do przeprowadzania rozgrywek piłkarskich, zawodów lekkoatletycznych oraz
imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych.
5. Stadion nie jest powszechnie dostępny.
6. Przebywanie na terenie stadionu określa zarządca lub odrębne umowy zawierane w
przedmiocie wykorzystania obiektu zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.
7. Wykonywanie ćwiczeń specjalistycznych (rzut dyskiem, oszczepem, pchnięcia kulą, biegi
przez płotki, itp.) dopuszczalne jest tylko i wyłącznie pod nadzorem instruktora.
8. Zarządca obiektu zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania osób na teren stadionu.
Na teren stadionu nie będą wpuszczane osoby, wobec których zastosowano zakaz wstępu na
stadion (tzw. zakaz stadionowy).
9. Każdy, kto przebywa na stadionie, powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził ani nie
zagrażał innym.
10. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na stadionie tylko i wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej.
11. Przy wejściu na stadion każdy zobowiązany jest zakupić a następnie okazać służbie
porządkowej bez wezwania kartę wstępu /bilet/ lub dowód uprawniający do wstępu na
obiekt. Służba porządkowa ma prawo żądać okazania dokumentu tożsamości. Posiadanie
dokumentu tożsamości jest obowiązkowe.
12. Służba porządkowa uprawniona jest do przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób,
wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem obiektu.
13. Osoby nie posiadające kart wstępu /biletu/, nietrzeźwe i stwarzające ryzyko
niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na stadion.
14. Widzowie mają obowiązek stosować się do zarządzeń organizatora, społecznej służby
porządkowej, policji, straży miejskiej, straży pożarnej oraz zaleceń spikera stadionu.
15. Zakazuje się w szczególności:
•

•

wnoszenia na stadion przedmiotów niebezpiecznych tj. broni wszelkiego rodzaju,
łańcuchów, butelek, drzewców do flag i transparentów, petard, kastetów, noży, pałek, kijów,
napojów alkoholowych, itp.
wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do
powszechnego użytku w szczególności fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska,zamknięcia,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,
wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów (płyta główna, boisko
wielofunkcyjne, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),
rzucania wszelkimi przedmiotami,
używania obraźliwego i wulgarnego słownictwa i obrażania jakichkolwiek osób,
wnoszenia i odpalania rac oraz innych środków pirotechnicznych,
używania elementów odzieży lub innych przedmiotów do zakrycia twarzy celem
uniemożliwienia lub utrudnienia ich identyfikacji,
wnoszenia i rozkładania flag i transparentów bez pisemnej zgody Zarządcy obiektu lub
wykorzystania ich jako elementy uniemożliwiające lub utrudniającego identyfikację,
sprzedawania towarów lub kart wstępu (biletów) bez zezwolenia, rozdawania druków,
ulotek i przeprowadzania zbiórek bez zgody Zarządcy,
pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu,
wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach obraźliwych i
prowokujących oraz symboli o treściach nazistowskich, rasistowskich, faszystowskich,
parkowania pojazdów poza miejscami wyznaczonymi,
zastawiania wewnętrznych dróg ewakuacyjnych i ppoż. oraz dróg dojazdowych do
stadionu.

16. Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu przez służby porządkowe, Straż
Miejską lub Policję każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów, lub
której obecność na stadionie mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło
zagrożenia dla innych osób.
17. Wypadki lub szkody powstałe na obiekcie należy natychmiast zgłaszać Zarządcy stadionu.
18. Osoby naruszające zasady porządku i bezpieczeństwa na stadionie będą pociągnięte do
odpowiedzialności karno - administracyjnej.
19. Na stadionie mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych w ustawie
o bezpieczeństwie imprez masowych.

