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REGULAMINBIEŻNI TARTANOWEJ I URZĄDZEŃ LEKKOATLETYCZNYCH 

PRZY UL. SPORTOWEJ 12 

 

1. Bieżnia tartanowa (dalej, jako „bieżnia”) wraz z pozostałymi urządzeniami lekkoatletycznymi: 

skocznią w dal, skocznią wzwyż, rzutnią (dalej, jako „urządzenia”) są integralną częścią stadionu, 

obowiązują na nichprzepisy regulaminu ogólnego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu. 

2. Warunkiem korzystania z bieżni i urządzeń jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego 

regulaminu. 

3. Bieżnia jest obiektem ogólno dostępnym a korzystanie z niej jest bezpłatne. 

4. Korzystanie z bieżni jest możliwe wyłącznie w godzinach otwarcia stadionu. 

5. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie bieżni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

6. Warunkiem korzystania z bieżnijest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia 

sportowego tzn. obuwia na płaskiej podeszwie przystosowane do biegania. Stosowanie kolców 

biegowych możliwe jest wyłącznie za zgodą Zarządcy w określonych sytuacjach. 

7. Na bieżni obowiązuje bezwzględny zakaz: 

a) używania kijków nordic walking, 

b) używania butów lekkoatletycznych, których kolce (szpilki) mają długość większą niż 6 mm, - 

zastrzeżeniem pkt. 6. 

c) używania butów nie sportowych, 

d) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem bieżni np. rower, 

deskorolka, rolki, itp.,  

e) zaśmiecania bieżni oraz niszczenia nawierzchni bieżni jak i elementów infrastruktury obiektu, 

f) przeszkadzania innym użytkownikom bieżni, 

g) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych i obraźliwych, 

h) wprowadzania zwierząt, 

i) wchodzenia na płytę główną boiska trawiastego, 

j) wnoszenia i zostawiania na torach bieżni rzeczy i różnych przedmiotów, 

k) korzystania z bieżni w warunkach ograniczonej widoczności, 

l) wchodzenia na bieżnię po opadach śniegu i deszczu, gdy zalegają na powierzchni wykładziny, 

m) korzystania z bieżnipodczas trwania meczu, zawodów i imprez sportowych odbywających się 

płycie boiska głównego. 

8. Korzystanie z bieżni podczas trwania treningu na płycie boiska głównego możliwe jest tylko po 

uzyskaniu zgody obsługi stadionu lub zarządcy stadionu. 

9. Podczas trwania treningu na płycie boiska głównego korzystający z bieżni muszą zachować 

szczególną ostrożność i uwagę, aby nie doszło do wypadków. 

10. Zarządca zastrzega sobie prawo do udostępniania bieżni i poszczególnych urządzeń jednocześnie 

wielu grupom lub osobom korzystającym w przypadku, gdy zajęcia nie kolidują ze sobą. 

11. W przypadku wejść indywidualnych i grupowych na bieżnię kierunek biegania zawsze określony 

jest w lewą stronę. 

12. Urządzenia lekkoatletyczne (skocznia w dal, wzwyż, rzutnia) nie są dostępne dla osób 

indywidualnych. Z urządzeń tych korzystać mogą tylko grupy zorganizowane po dokonaniu 



wcześniejszej rezerwacji i pod opieką osoby uprawnionej do wykonywania ćwiczeń na danych 

urządzeniach (trenera, instruktora LA). 

13. Zabrania się korzystania z urządzeń podczas trwania treningu, meczu, zawodów i imprez 

sportowych odbywających się na bieżni lub płycie boiska głównego. 

14. Treningi konkurencji rzutu dyskiem, młotem, oszczepem oraz pchnięcia kulą mogą odbywać się 

wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu bezpieczeństwa w strefie upadku przyrządów. 

15. Samowolne korzystanie z urządzeń może prowadzić do poważnych kontuzji lub kalectwa. 

16. Obsługa stadionu jest upoważniona do odmowy wstępu, przerwania zajęć i wezwania do 

opuszczenia terenu bieżni przez użytkowników w przypadku: 

a) niestosowania się do postanowień regulaminu ogólnego stadionu i niniejszego regulaminu, 

b) uznania zachowania lub ubioru za nieodpowiednie, 

c) zachowania wskazującego na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 

d) niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

e) wcześniej stwierdzonych problemów porządkowych lub organizacyjnych z udziałem 

użytkowników. 

17. Zarządca nie wypożycza sprzętu sportowego poza tym, w który obiekt jest wyposażony na stałe. 

18. Zarządca zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia bieżni lub jej częściz użytkowania z uwagi 

na wynajem stadionu, organizowane imprezy sportowe, prace porządkowe i inne działania w 

zakresie utrzymania stadionu w odpowiednim stanie. 


