UCHWAŁA NR 197/XXXIV/2014
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Małkini Górnej.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz.
594, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin stadionu sportowego w Małkini Górnej, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała nr 191/XXXIII/2014 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Małkini Górnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr inż. Ewa Janik
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Załącznik do Uchwały Nr 197/XXXIV/2014
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 27 marca 2014 r.
Regulamin stadionu sportowego w Małkini Górnej
§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
§ 2. 1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu oraz przepisów
przecipożarowych i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej i służy do przeprowadzania rozgrywek sportowych, meczy,
programowych, sportowych zajęć szkolnych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych.
3. Stadion może również służyć do odbywania imprez o innym charakterze.
4. Do dyspozycji uczestników form określonych w § 3 ustęp 2 i 3 oddaje się zaplecze sanitarno-socjalne.
§ 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Imprezie – należy przez to rozumieć zajęcia sportowe, rozgrywki sportowe, mecze, imprezy rekreacyjne
i rekreacyjno-sportowe;
2) Organizatorze imprezy – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę nie posiadającą
osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę;
§ 4. 1. Stadion jest powszechnie dostępny.
2. Udostępnienie organizatorowi imprezy stadionu lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej
przez organizatora imprezy z administratorem stadionu, na zasadach określonych w tej umowie oraz regulaminie.
§ 5. Ze stadionu mogą korzystać po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem:
1) Dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem
pełnoletniego opiekuna;
2) Kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera;
3) Zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego;
4) Uczestnicy oraz kibice wyłącznie na imprezach sportowych organizowanych z udziałem publiczności.
§ 6. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń sportowych mogą tylko osoby mające zajęcia sportowe,
posiadające zgodę administratora stadionu lub organizatora imprezy.
§ 7. Pierwszeństwo korzystania z obiektu mają członkowie Małkińskiego Klubu Sportowego „MKS
Małkinia”.
§ 8. Osoby korzystające ze stadionu oraz prowadzące zajęcia zobowiązują się do:
1) Punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć;
2) Utrzymywania czystości na terenie obiektu stadionu;
3) Pobierania kluczy i zamykania szatni oraz sanitariatów;
4) Zabezpieczenia we własnym zakresie mienia wartościowego;
5) Przestrzegania przepisów
i porządkowych;

bezpieczeństwa

i higieny

pracy,

przeciwpożarowych,

ewakuacyjnych

6) Po zakończeniu zajęć, uporządkowania sprzętu sportowego i zdania kluczy;
7) Wyłączenia oświetlenia, zakręcenia wody w szatniach i sanitariatach;
8) Powiadomienia administratora stadionu lub gospodarza obiektu o wszystkich uszkodzeniach sprzętu,
wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach.
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§ 9. Wszystkie osoby przebywające na terenie stadionu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom
administratora stadionu, gospodarza obiektu, służb porządkowych oraz osób do tego upoważnionych.
§ 10. 1. Do obowiązków organizatora imprezy należy w szczególności:
1) Respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy,
w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy;
2) Niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających
wnieść na teren stadionu przedmioty niebezpieczne;
3) Usuwanie z terenu stadionu osób niestosujących się do postanowień regulaminu, stwarzających zagrożenie dla
życia lub zdrowia uczestników imprezy i innych osób dopuszczających się niszczenia mienia;
4) Niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników
imprezy lub zapobieżenie niszczenia mienia;
5) Zapewnienie drożności wejść i wyjść na stadion oraz dróg na terenie stadionu, w tym zwłaszcza drogi
ewakuacyjnej;
6) Ustalenie z administratorem stadionu przed rozpoczęciem imprezy miejsc niedostępnych uczestnikom imprezy
lub widzom oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc;
7) Niezwłoczne poinformowanie administratora o szkodach w mieniu stadionu, powstałych w czasie trwania
imprezy lub w związku z imprezą;
8) Pokrycie wszystkich kosztów powstałych w związku z uszkodzeniem mienia.
2. Organizator imprezy odpowiada za bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas trwania imprez.
§ 11. 1. Każdy kto przebywa na terenie stadionu powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał
innym.
2. Zabrania się wnoszenia na teren stadionu:
1) Wszelkiego rodzaju broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
2) Materiałów wybuchowych, fajerwerków, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych;
3) Substancji żrących lub farbujących;
4) Środków odurzających lub psychotropowych;
5) Butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego bądź szczególnie twardego materiału;
6) Napojów alkoholowych;
7) Urządzeń z napędem mechanicznym służących do wytwarzania hałasu.
§ 12. Zakazuje się:
1) Wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków
odurzających;
2) Przebywania w obszarach, które nie są dopuszczalne dla widzów (boisko, szatnie, pomieszczenia służbowe
itp.);
3) Rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotów;
4) Rozniecania ognia;
5) Spożywania alkoholu;
6) Niszczenia sprzętu i wyposażenia znajdującego się na terenie stadionu;
7) Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie przez
wyrzucanie przedmiotów;
8) Używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek
osób;
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9) Wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem zwierząt używanych jako przewodników przez osoby niepełnosprawne
lub w przypadku organizowania wystaw zwierząt;
10) Wjeżdżania na teren stadionu pojazdom mechanicznym, bez zezwolenia administratora lub organizatora
imprezy, za wyjątkiem pojazdów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne oraz służby zabezpieczające
organizowaną imprezę (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja);
11) Zakładania kominiarek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez
policję i służby porządkowe.
§ 13. Korzystający i przebywający na terenie stadionu winni stosować się do zaleceń zawartych w niniejszym
regulaminie.
§ 14. Korzystanie ze stadionu jest bezpłatne.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr inż. Ewa Janik
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