Załącznik nr 15
do Uchwały nr XIX/160/2019
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 18 grudnia 2019 roku

REGULAMIN OGÓLNY
STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. SPORTOWEJ 12
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Stadionu Miejskiego przy ulicy
Sportowej 12 w Kole zwanego dalej „stadionem”.
2. Stadion jest obiektem Gminy Miejskiej Koło.
3. Zarządcą stadionu jest Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji w Kole, ul. Kolejowa 7, e-mail:
info@mosir.kolo.pl, telefon: 63 306 77 77.
4. Wejście na teren stadionu równoznaczne jest z zapoznaniem się i bezwzględną akceptacją
warunków niniejszego regulaminu.
5. Stadion przeznaczony jest do uprawiania sportu i rekreacji oraz przeprowadzania treningów, zajęć
sportowych i rekreacyjnych oraz zawodów sportowych a także organizowania imprez sportowych,
kulturalnych, widowiskowych i rozrywkowych po uzgodnieniu z zarządcą. Imprezy te organizuje
zarządca sam, wspólnie lub organizator samodzielnie.
6. Warunkiem zorganizowania imprezy na stadionie jest zawarcie umowy z zarządcąo wynajem
stadionu i jej bezwzględne przestrzeganie.
7. Szczegółowe zasady zachowania się osób na stadionie podczas trwania imprez określają
organizatorzy tych imprez w regulaminie imprez.
8. Stadion jest czynny zgodnie z harmonogramem opracowanym i podawanym do informacji przez
zarządcę.
9. Czas otwarcia stadionu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od
zarządcy (imprezy, święta, przerwy technologiczne, awarie). Informacja o zmianie godzin
otwarcia stadionu podawana jest z wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej www.mosir.kolo.pl
10. Zabronione jest przebywanie na terenie stadionu poza godzinami otwarcia.
11. Na stadionie znajduje się: budynek obsługi stadionu wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
boisko główne do piłki nożnej, boisko treningowe do piłki nożnej, bieżnia tartanowawraz z
urządzeniami lekkoatletycznymi, skatepark, kompleks boisk sportowych „Moje boisko - Orlik
2012” oraz korty tenisowe.
12. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające stadion.
13. Szczegółowe zasady korzystania z jakichkolwiek części stadionu regulują odrębne regulaminy
znajdujące się przy poszczególnych obiektach. Każdy użytkownik jest obowiązany do zapoznania
się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
14. Za korzystanie z wybranych części stadionu pobierane są opłaty wg stawki godzinowej zgodnie z
obowiązującym cennikiem.
15. Obsłudze stadionu przysługuje tzw. prawo gospodarza obiektu. Wszystkie osoby przebywające na
terenie stadionu zobowiązane są do podporządkowania się instrukcjom oraz poleceniom
wydawanym przez obsługę stadionu.
16. Obsługa stadionu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień, zakazać
dalszego korzystania ze stadionu.
17. Ze stadionu korzystać mogą:
a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,

b)
c)
d)
e)
f)
g)

18.

19.
20.

21.

22.

kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
grupy zorganizowane wyłącznie pod nadzorem opiekuna,
zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia i inne organizacje,
osoby fizyczne,
dzieci do lat 13 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
osoby i kibice uczestniczące podczas imprez sportowych, rozrywkowychi kulturalnych z
udziałem publiczności, przebywający wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
Osoby korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność. W przypadku osób małoletnich
korzystanie z obiektów stadionu może się odbywać tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego
opiekuna.
Obsługa stadionu w przypadku wątpliwości, co do wieku dziecka ma prawo do sprawdzenia
legitymacji szkolnej.
Ze stadionu nie mogą korzystać:
a) osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub środków
podobnie działających,
b) osoby zachowujące się prowokacyjnie, agresywnie oraz w inny sposób stwarzające zagrożenie
dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do:
a) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad,
b) używania stroju i obuwia sportowego odpowiedniego do nawierzchni,
c) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących
się na wyposażeniu stadionu i wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem,
d) utrzymania czystości i porządku na terenie stadionu, również w szatniachi pomieszczeniach
sanitarnych,
e) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych,
f) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
g) podporządkowania poleceniom obsługi stadionu.
Przebywającym na terenie stadionu zabrania się przede wszystkim:
a) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych używek
ograniczających świadomość i sprawność człowieka,
b) wprowadzania zwierząt,
c) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nawoływania
do waśni religijnych, narodowościowych, społecznych itp.,
d) niszczenia mienia, płyty boiska oraz wyposażenia i urządzeń sportowych znajdujących się na
terenie stadionu,
e) przeszkadzania w zajęciach lub grze innym uczestnikom stadionu,
f) wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku,
zwłaszcza: płoty, mury, zamknięte bramy, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty, dachy
itp.,
g) poruszania pojazdami poza wyznaczonymi strefami,
h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu,
i) rozniecania ognia,
j) podczas odbywających się zawodów wchodzenia w strefy, które nie są dopuszczone dla
publiczności,
k) wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji żrących,
farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych, butelek i innych pojemników
wykonanych ze szkła lub innego twardego materiału,

rzucania przedmiotami z zamiarem użycia, jako broni lub pocisków,
dewastacji obiektu (pisania, malowania i naklejania na budowlach, urządzeniach lub drogach),
używania ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych – zastrzeżeniem pkt. 23,
prowadzenia handlu, rozdawania formularzy, ulotek oraz przeprowadzania zbiórek
pieniężnych i rzeczowych bez zgody pisemnej zarządcy,
p) umieszczania reklam bez zgody zarządcy.
23. Organizator imprezy może wnieść na teren stadionu i używać ogni sztucznych, rac, petard, świec
dymnych lub materiałów pirotechnicznych, jeżeli wynika to z programu imprezy oraz jeśli umowa
zawarta z zarządcą stadionu zawiera postanowienia w tej sprawie.
24. Prowadzący zajęcia bądź opiekun grupy zobowiązany jest do zapoznania uczestników grupyz
obowiązującymi regulaminami na stadionie, odpowiada także za stan czystościi porządku w
szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych obiektu po każdych zajęciach.
25. W czasie zajęć, zawodów organizator jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących
przepisów i regulaminów.
26. O każdym uszkodzeniu urządzeń znajdujących się na stadionie należy niezwłocznie powiadomić
obsługę stadionu.
27. Osoby indywidualne mogą korzystać ze stadionu w godzinach ogólnodostępnych, niekolidujący z
zawodami i organizowanymi zajęciami sportowymi.
28. Osobom, które wcześniej naruszyły regulamin obsługa stadionu może odmówić wstępu na teren
stadionu.
29. Regulamin stadionu jest dostępny na terenie stadionu oraz na stronie internetowej:
www.mosir.kolo.pl
30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują przepisy ogólne oraz zarządca
stadionu.
Załącznik:
a) Regulamin bieżni tartanowejiurządzeń lekkoatletycznych,
b) Regulamin kortów tenisowych,
c) Regulamin skateparku,
d) Regulamin kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”.
l)
m)
n)
o)

