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UCHWAŁA NR LII/292/2018
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE
z dnia 8 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Grybowie.
Działając na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Grybowie, uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin korzystania ze stadionu sportowego w Grybowie, położonego w Grybowie przy
ul. Grunwaldzkiej 47, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grybów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie
Józef Góra
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Załącznik do uchwały Nr LII/292/2018
Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 8 czerwca 2018 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU SPORTOWEGO W GRYBOWIE
§ 1.
Zakres obowiązywania.
1. Ilekroć mowa w Regulaminie korzystania ze stadionu sportowego w Grybowie o:
1) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin korzystania ze stadionu sportowego w Grybowie,
2) stadionie – należy przez to rozumieć Stadion sportowy w Grybowie położony przy ul. Grunwaldzkiej 47.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie stadionu, w skład którego wchodzi boisko trawiaste (tzw.
płyta dolna) oraz boisko asfaltowe (tzw. płyta górna).
3. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu
oraz akceptują niniejszy regulamin.
4. Nie zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności w przypadku jego
naruszenia.
5. Stadionem sportowym zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Grybowie przy ul.
Grunwaldzka 47, tel. 18 542 43 10, zwany w dalszej części regulaminu zarządcą.
6. Stadion sportowy czynny jest w zależności od pory roku (sezonu):
1) sezon letni trwa od 01 kwietnia do 30 września. W sezonie letnim stadion sportowy otwarty jest od godz.
10:00 do zapadnięcia zmroku jednak nie dłużej niż do godz. 20:00.
2) sezon zimowy trwa od 01 października do 31 marca. W sezonie zimowym stadion sportowy otwarty jest od
godz. 10:00 do godz. 16:00.
7. W uzasadnionych przypadkach zarządca może okresowo zmienić godziny otwarcia stadionu.
8. Przebywanie na stadionie poza wyznaczonymi godzinami przez osoby nieupoważnione jest zabronione.
§ 2.
Przeznaczenie.
1. Na stadionie sportowym organizowane są mecze piłki nożnej oraz imprezy sportowe, lekkoatletyczne
i kulturalne.
2. Wszelkie imprezy lub zorganizowane spotkania sportowe (np. treningi, sparingi piłkarskie, zawody
międzyszkolne, etc.) na terenie obiektu mogą odbywać się jedynie za zgodą zarządcy obiektu w oparciu
o udzieloną zgodę pisemną lub komercyjną umowę najmu stadionu lub boiska.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Grybów do określenia stawek opłat za korzystanie ze stadionu.
4. Opłaty za umieszczanie reklam w wyznaczonych przez zarządcę stadionu miejscach reguluje odrębna
uchwała Rady Miejskiej w Grybowie.
5. Korzystanie z urządzeń sportowych powinno odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Korzystanie z urządzeń sportowych może się odbywać tylko w godzinach otwarcia stadionu.
7. Przebywanie lub gra na boisku trawiastym (płyta dolna) w dni bez imprez wymaga uzgodnienia
z zarządcą i odbywa się na własną odpowiedzialność.
8. Przebywanie lub gra na boisku asfaltowym (płyta górna) odbywa się na własną odpowiedzialność.
9. Za zgodą zarządcy, przy okazji organizowanych imprez oraz na zasadzie prezentacji, na terenie stadionu
może być prowadzona działalność handlowa i gastronomiczna, pod warunkiem uprzedniego uzyskania
zezwoleń i koncesji wymaganych ogólnymi przepisami prawa.
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10. Na terenie stadionu, przy zachowaniu warunków określonych w ogólnie obowiązujących przepisach
prawa, mogą być organizowane imprezy masowe.
§ 3.
Kontrola wejścia.
1. Wyłączne prawo wpuszczania osób na teren stadionu podczas organizowanych meczy i imprez ma
organizator imprezy. Osoby nietrzeźwe lub odurzone nie będą wpuszczane na teren stadionu.
2. W przypadku imprez biletowanych osoby wchodzące oraz przebywające na terenie stadionu
zobowiązane są do posiadania biletów i okazania ich na żądanie zarządcy, organizatora imprezy lub służb
porządkowych.
3. Osoby małoletnie do 13-tego roku życia w czasie organizowania imprez artystycznych, sportowych
i kulturalnych mają prawo wejścia tylko za okazaniem biletu lub zaproszenia oraz w obecności dorosłego
opiekuna.
4. Obsługa stadionu oraz pracownicy ochrony kontrolujący wejścia na stadion maja prawo do:
1) sprawdzania trzeźwości wchodzących kibiców;
2) usuwania z obiektu osób naruszających ład i porządek na stadionie, w przypadku imprez biletowanych bez zachowania prawa do zwrotu kwoty biletu.
§ 4.
Zachowanie na stadionie.
1. Organizator imprezy masowej powinien spełniać wszelkie warunki, szczególnie bezpieczeństwa
określone w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
2. Organizator imprezy podczas jej trwania odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczestników oraz
właściwą organizację, porządek i dyscyplinę .
3. Do obowiązków organizatora meczy i innych imprez należy w szczególności:
1) korzystanie ze stadionu w czasie i zakresie uzgodnionym z zarządcą,
2) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprzętu, z którego będzie korzystał,
3) w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zanieczyszczenia stadionu niezwłoczne naprawienie szkody
i usunięcie zanieczyszczeń,
4) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych,
5) usuwanie z terenu stadionu osób nie stosujących się do postanowień regulaminu, stwarzających zagrożenie
dla porządku na stadionie oraz dla życia lub zdrowia uczestników imprezy,
6) pokrycie wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem mienia powstałych w czasie trwania imprezy lub
w związku z imprezą,
7) zapewnienie stref wejścia i wyjścia ze stadionu oraz dróg ewakuacyjnych,
8) zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
4. W czasie trwania imprez oraz meczy organizatorzy jak i publiczność mają obowiązek zachowywania się
kulturalnie i podporządkowywać się zaleceniom służb porządkowych oraz innym organom takim jak Policja.
§ 5.
Zakazy.
1. Zakazuje się wprowadzania na teren stadionu psów, a także wjazdu na teren obiektu wszelkimi
pojazdami (np. rowerami, motocyklami, samochodami itp.) z wyłączeniem pojazdów koniecznych dla
przeprowadzenia imprezy oraz pojazdów służb ratowniczych i porządkowych.
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2. Osobom obecnym na imprezie masowej, sportowej lub rozgrywanym meczu zabrania się
w szczególności:
1) wnoszenia napojów alkoholowych i innych środków odurzających;
2) napojów w opakowaniach szklanych;
3) wnoszenia broni wszelkiego rodzaju;
4) wnoszenia materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych;
5) wnoszenia przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk;
6) wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących;
7) wnoszenia „kominiarek" mogących służyć do maskowania celem uniemożliwienia identyfikacji przez
organy policji i służby porządkowe;
8) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (boisko, pomieszczenia wewnętrzne,
pomieszczenia służbowe, szatnie);
9) rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami stwarzającymi realne zagrożenie dla życia i zdrowia
pozostałych uczestników imprezy;
10) używania wulgarnego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek, obrażania jakichkolwiek osób,
wywieszania transparentów o obraźliwej i prowokującej treści;
11) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i odpalania petard.
12) dewastacji urządzeń stadionu pod rygorem zwrotu zarządcy obiektu równowartości kosztów zniszczenia.
3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zarządca może zdecydować o wyłączeniu lub modyfikacji
zakazów o których mowa w ust.2.
§ 6.
Odpowiedzialność.
1. Na terenie stadionu należy przestrzegać przepisów sanitarnych, porządkowych oraz przepisów BHP
i p.poż.
2. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu obiektu.
3. Osoby naruszające zasady porządku i bezpieczeństwa na stadionie będą pociągnięte
odpowiedzialności karno-administracyjnej, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

do

4. W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy regulamin zarządca może wydać zakaz wstępu
na stadion (zakaz stadionowy).
5. Za porządek w czasie imprez odpowiedzialne są służby porządkowe organizatora.
6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez osoby, które samowolnie
korzystają ze stadionu i jego urządzeń w czasie, gdy stadion jest nieczynny.
7. Za bezpieczeństwo zajęć sportowych odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca bądź
prowadząca zajęcia (nauczyciel, trener, instruktor, opiekun zajęć itp.). Obowiązkiem tej osoby jest
każdorazowe sprawdzenie przed rozpoczęciem zajęć boiska i wykorzystywanych urządzeń pod kątem
bezpieczeństwa.
8. Zarządca stadionu nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże oraz przedmioty pozostawione na terenie
stadionu.
9. Skargi i wnioski dotyczące działalności obiektu przyjmuje kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Grybowie.
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10. Regulamin Stadionu jest dostępny przy wejściach na jego teren, w biurze zarządcy a także na stronie
internetowej www.grybow.pl .

Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie
Józef Góra

