Uchwała Nr IX/50/2011
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Porządkowego Stadionu Miejskiego w ŚwieradowieZdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 Ustawy z 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Regulamin Porządkowy Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju w
brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.
§3
Traci moc Uchwała Rady Miasta XIV/103/2003 z dnia 26 listopada 2003 r.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/50/2011
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 25.05.2011 roku
REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO W ŚWIERADOWIE-ZDROJU
Regulamin Stadionu Miejskiego w Świeradowie-Zdroju, zwany dalej „Regulaminem”,
określa zasady korzystania z terenów, urządzeń i pomieszczeń Stadionu Miejskiego
położonego w Świeradowie-Zdroju przy ul. Sienkiewicza 2 a, zwanego dalej „stadionem” i
obowiązuje na całym jego terenie.
§1
1. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej.
2. Stadion składa się z następujących części:
a) płyta główna – boisko do gry w piłkę nożną wraz z trybunami, zwana dalej
boiskiem,
b) kompleks boisk sportowych „Orlik”, składający się z boiska do piłki nożnej z
nawierzchnią ze sztucznej trawy i boiska wielofunkcyjnego, zwany dalej Orlikiem,
c) skatepark,
d) pomieszczenia techniczne,
e) tereny przyległe.
3. Stadion służy do odbywania imprez o charakterze sportowym.
4. Stadion może być wykorzystywany również do odbywania doraźnych imprez o innym
charakterze, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 kwietnia 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 ze zm.).
5. Na zasadach określonych w Regulaminie na stadionie może być prowadzona
działalność gospodarcza.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. stadionie – należy przez to rozumieć wszystkie części stadionu, o których mowa w §
1 ust. 2 (boisko, Orlik, skatepark, pomieszczenia techniczne),
2. organizatorze imprezy – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub
jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę, o której
mowa w § 1 ust. 3 i ust. 4,
3. administratorze stadionu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta ŚwieradówZdrój lub upoważniony przez niego podmiot lub osobę,
4. działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność, o której mowa w
ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr
101, poz. 1178 z późn. zm.),
5. przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osoby i spółki, o których mowa w ustawie –
Prawo o działalności gospodarczej,
6. impreza masowa – należy przez to rozumieć imprezy, o których mowa w ustawie o
bezpieczeństwie imprez masowych.
§3
Korzystanie z boiska i pomieszczeń technicznych, odbywa się według następujących zasad:

1. dostęp do urządzeń jest płatny, zgodnie z cennikiem określonym zarządzeniem
Burmistrza Miasta, na każdy rok kalendarzowy,
2. administrator stadionu może wyrazić w wyjątkowej sytuacji zgodę na bezpłatne
użytkowanie boiska,
3. możliwość i termin korzystania z boiska należy wcześniej ustalić z administratorem
stadionu.
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§4
Korzystanie z Orlika odbywa się według następujących zasad:
a) dostęp do urządzeń jest bezpłatny,
b) przedstawicielem administratora stadionu na terenie obiektu, jest trener
środowiskowy, zwany dalej trenerem.
c) trener czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej
użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom
odpowiednich poleceń.
Obiekt udostępnia się do użytku w okresie od kwietnia do października:
a) od poniedziałku do soboty w godz. 800 do 2100,
b) w niedzielę od godz. 1200 do 2100,
c) wydawanie sprzętu sportowego odbywa się od poniedziałku do soboty od godz.
1500.
Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przeznaczone jest tylko do
gry w piłkę nożną i nie może być wykorzystywane do dyscyplin, które mogłyby
uszkodzić nawierzchnię jak: rzut dyskiem, rzut oszczepem, pchnięcie kulą itp.
Dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie
lub z korkami z tworzywa. Nie mogą to być korki metalowe lub kolce.
Przed wejściem na płytę boiska obuwie należy oczyścić z piasku, drobnych kamieni.
Podstawowe obowiązki użytkownika:
a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,
b) stosowanie się do poleceń trenera,
c) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
d) niezwłoczne informowanie trenera o wszelkich uszkodzeniach urządzeń,
kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
użytkowników.
Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników,
b) wchodzenia na ogrodzenia, piłkochwyty i urządzenia sportowe.
c) wjeżdżania na teren boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchnią ze sztucznej
trawy na rowerach, wrotkach, z wózkami dziecięcymi, ponieważ grozi to
uszkodzeniem nawierzchni,
d) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym
spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk.

§5
1. Korzystanie ze skateparku odbywa się według następujących zasad:
a) urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach,
deskorolkach i BMX-ach,
b) każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używania kasku
ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy,
c) za ewentualne wypadki jakie mogą zdarzyć się podczas jazdy, nie spowodowane
zaniedbaniami administratora skateparku, wyłączną odpowiedzialność ponosi

osoba korzystająca z urządzeń – użytkownicy korzystają ze skateparku na własną
odpowiedzialność,
d) w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni
opiekunowie,
e) na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby,
f) na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie
samodzielnie wjechać,
g) na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba,
h) chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z
przeszkód jest zabronione.
2. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawnianiem sportu ponosi
uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody
zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń skateparku – jako
związanymi z ryzykiem sportowym.
3. Każdy z użytkowników jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń skateparku
tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia
administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o
zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
4. Zabrania się korzystania ze skateparku następującym osobom:
a) kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki, itp.),
b) z chorobami układu ruchowego,
c) z wadami serca,
d) kobietom w ciąży.
§7
1. Udostępnienie stadionu lub jego części na organizację imprezy, o której mowa w § 1
ust. 3 i 4 następuje w na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z
administratorem stadionu, na zasadach określonych w tej umowie oraz Regulaminie.
2. Udostępnienie przedsiębiorcy stadionu lub jego części następuje na podstawie umowy
zawartej przez przedsiębiorcę z administratorem stadionu, na zasadach określonych w
tej umowie oraz Regulaminie.
§8
1. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie stadionu
wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.
1. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane
przez dzieci i młodzież przebywające na stadionie bez nadzoru opiekuna.
§9
1. W godzinach 21.00 – 7.00 zabronione jest przebywanie na terenie stadionu osób nie
upoważnionych przez administratora stadionu.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do przebywania na stadionie w związku z
odbywającą się imprezą – w czasie jej trwania i maksymalnie do 1 godziny przed i po
jej zakończeniu.
§ 10
1. Przedsiębiorcy oraz osoby uczestniczące w imprezie w charakterze widzów
obowiązani są w szczególności:
a) przestrzegać postanowień Regulaminu;

b) stosować się do poleceń służby porządkowej powołanej przez organizatora
imprezy;
c) zachowywać się w sposób nie szkodzący lub nie zagrażający bezpieczeństwu
innych osób;
d) używać urządzeń i obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem,
2. Wszystkie osoby przebywające na stadionie podczas imprezy masowej zobowiązane
są do przestrzegania Regulaminu Stadionu i zapisów ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych, pod odpowiedzialnością porządkową lub karną.
§ 11
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 uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a
także osób zamierzających wnieść na teren Stadionu przedmioty wymienione w § 13
ust. 1;
3. usuwanie z terenu stadionu osób nie stosujących się do postanowień Regulaminu,
stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników imprezy i innych osób
lub dopuszczających się niszczenia mienia;
4. niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub
zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczeniu mienia;
5. zapewnienie drożności wejść 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. pokryć wszystkie koszty powstałe w związku z uszkodzeniem mienia.
§ 12
1. W celu utrzymania ładu i porządku w czasie trwania imprezy, przed jej rozpoczęciem
oraz bezpośrednio po zakończeniu, organizator imprezy powinien powołać służbę
porządkową.
2. Osoby wchodzące w skład służby porządkowej, o której mowa w ust. 1, powinny być
zaopatrzone w oznaczenia wyróżniające je spośród innych osób.
3. Uzgodniony z administratorem stadionu plan rozmieszczenia służby porządkowej
powinien stanowić integralną część umowy, o której mowa w § 7 ust. 1.
4. Jeśli działania służby porządkowej okażą się niewystarczające dla przywrócenia ładu i
porządku lub ochrony życia, zdrowia albo mienia, organizator imprezy powinien
niezwłocznie wezwać - odpowiednio do sytuacji: Policję, Straż Pożarną, służbę
medyczną.
§ 13
1. Zabrania się wnoszenia na teren stadionu:
a) broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub
pociski,
b) pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące
zanieczyszczenia,
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c) przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego
materiału,
d) ognia, ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych – z zastrzeżeniem § 14,
e) urządzeń z napędem mechanicznym służących do wytwarzania hałasu,
f) wszelkich napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych,
Na terenie stadionu zakazuje się:
a) rzucania przedmiotami z zamiarem użycia jako broni lub pocisków,
b) spożywania napojów alkoholowych,
c) palenia papierosów,
d) używania środków odurzających i środków psychotropowych,
e) używania ognia, ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych – z zastrzeżeniem
§ 14,
f) używania wulgarnych lub obraźliwych słów,
g) zachowań mających na celu obrazę lub naruszenie godności osobistej w
szczególności z przyczyn rasowych, narodowych lub wyznaniowych,
h) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób
nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone
do powszechnego użytku, takich zwłaszcza jak boisko lub inne obiekty i
urządzenia służące uprawianiu sportu,
i) wchodzenia na ogrodzenia, drzewa, słupy oświetleniowe, maszty, dachy,
j) rozniecania ognia,
k) umieszczania na budynkach, urządzenia, drogach lub ogrodzeniach napisów,
plakatów albo ogłoszeń,
l) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
m) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień – sprzedaży towarów lub
kart wstępów,
n) prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych.
Zakazuje się wprowadzania na teren stadionu zwierząt.
Zakaz określony w ust. 3 nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako
przewodników.
Zakazuje się wjeżdżania na teren stadionu wszelkiego rodzaju pojazdami
mechanicznymi.
Zakaz określony w ust. 5 nie dotyczy pojazdów użytkowanych przez osoby
niepełnosprawne.

§ 14
1. Organizator imprezy może wnieść na teren stadionu i użyć ogni sztucznych, rac,
petard, świec dymnych lub materiałów pirotechnicznych, jeżeli wynika to z programu
imprezy oraz jeśli umowa zawarta z administratorem zawiera postanowienia w tej
sprawie.
2. W sytuacji opisanej w ust. 1 na organizatorze imprezy ciąży obowiązek zapewnienia
pełnego bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, a także pełna odpowiedzialność za
prawidłowe wykonanie tego obowiązku.
§ 15
1. Administrator stadionu zamieści tekst Regulaminu na tablicach informacyjnych przed
wejściem na Stadion.
2. Administrator stadionu, przed zawarciem umowy, doręczy organizatorowi imprezy
lub przedsiębiorcy, za pokwitowaniem tekst Regulaminu.

