
Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Zdzisława Kokowicza
 w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 8

PRZEPISY OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Administratorze – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski;

2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego;

3) stadionie  –  należy  przez  to  rozumieć  Stadion  Miejski  im.  Zdzisława  Kokowicza  przy

ul. Sikorskiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim;

4) organizatorze  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  prawną  lub  fizyczną,  która  na  mocy 

podpisanej  z  Administratorem  umowy  dzierżawy,  najmu  lub  użyczenia  korzysta

w określonym celu z obiektów i urządzeń.

2. Stadion  jest  obiektem  użyteczności  publicznej  i  służy  do  przeprowadzania  rozgrywek 

sportowych, zajęć szkolnych oraz innych imprez sportowo –  rekreacyjnych.

3. Stadion może służyć innym celom, w tym organizacji doraźnych imprez o innym charakterze, 

niż określone w punkcie 2 w zakresie ustalonym przez Burmistrza.

4. Spożywanie, podawanie jaki i sprzedaż napojów zawierających nie więcej niż 4,5 % alkoholu na 

stadionie  może  odbywać  się  za  zezwoleniem  odpowiednich  organów  oraz  odbywać  się 

wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

5. Za organizację imprezy i jej przeprowadzenie odpowiada organizator.

6. Działalność  handlowa,  gastronomiczna,  usługowa,  artystyczna,  a  także  transmisje,  nagrania 

radiowe i telewizyjne na obiekcie mogą odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Administratora.

7. Na  stadionie  może  być  prowadzona  działalność  gospodarcza  wyłącznie  na  podstawie 

indywidualnych umów zawartych z Administratorem lub organizatorem imprezy na okres jej 

trwania po uprzednim wyrażeniu zgody przez Administratora. 

ZASADY WSTĘPU NA STADION

8. Na  stadionie  mogą  przebywać  oraz  korzystać  z  jego  urządzeń  osoby  uprawnione  przez 

Administratora lub organizatora imprezy sportowo – rekreacyjnej.

9. Ze stadionu mogą korzystać:

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) osoby fizyczne;

5) uczestnicy  oraz  kibice  wyłączenie  na  organizowanych  imprezach  sportowych  lub  innych 

z udziałem publiczności.

10. Administrator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  doznane  przez  dzieci  i  młodzież 

przebywające na stadionie bez nadzoru nauczyciela, opiekuna, oraz instruktora lub trenera.

11. Zajęcia na stadionie odbywają się zgodne z harmonogramem ustalonym przez Administratora, 

stanowiącym załącznik niniejszego regulaminu.

12. Organizator imprezy odpowiada za niewpuszczanie na teren stadionu lub wydalenie z terenu 

stadionu  osoby,  w  stosunku  do  której  obowiązuje  zakaz  wstępu  na  podstawie  odrębnych 

przepisów.

13. Udostępnianie organizatorowi imprezy stadionu lub jego części następuje na podstawie umowy 

zawartej  przez  organizatora  z  Administratorem,  na  zasadach  określonych  w  tej  umowie

oraz w niniejszym regulaminie.

14. Administrator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  zaplanowanych  wcześniej  zajęć  na 

stadionie  w  celu  przeprowadzenia  imprez  sportowo  –  rekreacyjnych,  widowiskowych  lub 

uroczystości szkolnych, po uprzednim uzgodnieniu z zainteresowanymi. 

15. W  czasie  zawodów  organizator  jest  zobowiązany  przestrzegać  przepisów  niniejszego 

regulaminu  i  jest  odpowiedzialny  za  zapewnienie  bezpieczeństwa  osób  korzystających

ze stadionu.

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ 

16. Na terenie stadionu zabrania się:

1) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób tam przebywających;

2) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;

3) niszczenia mienia stanowiącego wyposażenie stadionu;

4) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;

5) rzucania wszelkimi przedmiotami;

6) wnoszenia  petard,  materiałów  łatwopalnych,  pirotechnicznych  oraz  innych  przedmiotów 

niebezpiecznych;

7) palenia tytoniu i spożywania alkoholu z zastrzeżeniem pkt. 4; 

8) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

9) zaśmiecania terenu stadionu;

10) wnoszenia broni wszelkiego rodzaju;

11) przebywania i wchodzenia na obszary przeznaczone dla osób upoważnionych;

12) wprowadzania zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych);



13) umieszczania  napisów  na  budowlach,  urządzeniach  lub  drogach,  ich  malowania

i oklejania;

14) biegania  po  ławkach  i  trybunach  oraz  stwarzania  zagrożeń  narażających  siebie  i  innych  

na utratę zdrowia i kalectwa

17. Wszystkie drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18. Wejście  i  korzystanie  ze  stadionu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  zapisów  niniejszego 

regulaminu.

19. Administrator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wypadki  powstałe  w  trakcie  korzystania

ze  stadionu,  a  także  za  wartościowe  przedmioty  pozostawione  w  szatniach  lub  innych 

pomieszczeniach.

20. Za  wszelkie  zniszczenia  wynikłe  z  przyczyn  nieprzestrzegania  niniejszego  regulaminu

i  niewłaściwego  korzystania  z  urządzeń,  sprzętu,  itp.  obciążony  będzie  korzystający  lub 

przebywający na terenie stadionu, powodujący zniszczenia.

21. Administrator może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać korzystania

z obiektu.

22. Osoby naruszające  porządek  publiczny lub  przepisy niniejszego  regulaminu  będą  usuwane

z terenu stadionu.

23. Decyzje  związane  z  funkcjonowaniem  stadionu  nie  ujęte  w  regulaminie  podejmuje 

Administrator. 


