Kompleks Sportowo – Rekreacyjny
ul. 3 Maja 19a
14-100 Ostróda
tel.: 661 122 140

REGULAMIN STADIONU
W OSTRÓDZIE PRZY UL. 3 – GO MAJA NR 19 A
na terenie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego
Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z późn. zm..) wprowadza się niniejszy regulamin stadionu.

§1
1. Stadion stanowi własność Gminy Miejskiej Ostróda.
2. Operatorem stadionu jest Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Ostródzie przy
ul. Kościuszki Nr 22 A.
3. Na stadionie mogą być organizowane imprezy masowe – mecze piłki nożnej, imprezy
sportowe, rekreacyjne, artystyczne, rozrywkowe i inne imprezy nie podlegające rygorom
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
4. Regulamin określa zasady udostępniania stadionu, natomiast zasady uczestnictwa w
imprezach masowych organizowanych na stadionie określa Regulamin imprezy masowej.
5. Stadion jest monitorowany.
6. Osoby przebywające na terenie stadionu podczas trwania imprezy masowej podlegają
ogólnie obowiązującym przepisom prawa a w szczególności przepisom:
a) Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr
62, poz. 504 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą;
b) Przepisom właściwym dla charakteru imprezy organizacji i związków, w tym związków
sportowych;
c) Przepisom niniejszego regulaminu i regulaminu imprezy masowej.
7. Wejście na teren Stadionu oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.
8. Wejścia – wyjścia na stadion znajdują się: A - od strony J. Drwęckiego; B – od ulicy 3 Maja; C i
D – od strony Parku Collisa.

§2
1. Do korzystania z części sportowej Stadionu po wcześniejszym uzgodnieniu i uzyskaniu zgody
Operatora, uprawnia się:
a) Stowarzyszenia, związki sportowe, inne organizacje oraz osoby fizyczne organizujące
w części sportowej Stadionu mecze piłki nożnej, zajęcia lub imprezy o charakterze
sportowo – rekreacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym;
b) wynająć obiekt i korzystać ze stadionu mogą grupy zorganizowane i osoby
indywidualne, po uzgodnieniu warunków z Operatorem stadionu;
c) do korzystania z części administracyjno – socjalnej uprawnione są osoby i instytucje
za zgodą Operatora Stadionu;
d) do korzystania z parkingów na terenie Stadionu uprawnione są osoby za zgodą
Operatora.
§3
1. Za organizację i przeprowadzenie imprezy odpowiada organizator.
2. Osoba przebywająca na terenie stadionu zobowiązana jest stosować się do poleceń
porządkowych wydawanych na podstawie niniejszego regulaminu przez organizatora
imprezy/operatora stadionu, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej
Straży Pożarnej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania
ich poleceń.
3. Wszystkie osoby wchodzące na stadion mogą zostać poddane czynnościom polegającym na
przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu i uznają prawo do odmowy wstępu lub usunięcia
ze stadionu każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom.
4. Wstęp i przebywanie na stadionie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod
opieką osoby pełnoletniej.
5. W dniu przeprowadzanych imprez masowych lub meczów piłki nożnej stadion jest wyłączony
z dostępności osób nieuprawnionych do czasu rozpoczęcia imprezy. Podczas innych imprez
zasady dostępności do obiektu określa ich organizator.

§4
1. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna w tym transmisje, nagrania
radiowe i TV, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i
wyłącznie za zgodą operatora stadionu, organizatora imprezy masowej i na zasadach przez
niego określonych.
2. Ograniczenia w zakresie filmowania i wykonywania zdjęć nie dotyczą czynności
prowadzonych przez Policję, innych uprawnionych służb i organów w ramach wykonywanych
obowiązków służbowych.

§5
1. Wszystkie osoby przebywające na stadionie zobowiązane są do:
a) zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego;
b) korzystania z urządzeń stadionowych zgodnie z ich przeznaczeniem;
c) powiadomienia właściwych służb na stadionie w przypadku ujawnienia zagrożenia dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego;
d) zgłaszania wszelkich wypadków oraz szkód Operatorowi stadionu lub organizatorowi
imprezy.

§6
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie stadionu, w szczególności:
a) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów mogących stanowić
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia;
b) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym
działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
c) pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału, w
tym butelek plastikowych;
d) alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających
środków;
e) kasków, parasoli o ostrym zakończeniu;
f) materiałów zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub
wulgarne;
g) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
h) przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub rozmiary nie mogą być schowane pod
siedzenie;
i)

trąbek, wuwuzeli oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;

j)

wskaźników laserowych;

k) materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą
organizatora imprezy/operatora stadionu;
l)

kamer i aparatów foto oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub
obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;

m) urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez
Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za zgodą organizatora.

2. Zabrania się:
a) przebywania na terenie stadionu osobie znajdującej się pod wyraźnym wpływem
alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających
środków;
b) przebywania w miejscach nie przeznaczonych dla publiczności, zakaz dotyczy w
szczególności terenu, na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń
nie przeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów,
ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, drzew, wszelkiego rodzaju
masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp
mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora;
c) rzucania przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób
znajdujących się na terenie obiektu;
d) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich,
nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;
e) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem
uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
f) zanieczyszczania lub zaśmiecania stadionu;
g) rozniecania ognia;
h) używania urządzeń stadionu niezgodnie z ich przeznaczeniem;
i)

wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników.

§7
1. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą być usunięte z terenu
stadionu.
2. Wobec sprawcy naruszenia regulaminu organizator imprezy masowej będącej meczem piłki
nożnej może stosować zakaz klubowy polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych
imprezach masowych przeprowadzanych przez tego organizatora. Od zastosowania zakazu
klubowego osobie ukaranej służy prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu
prowadzącego rozgrywki w terminie i trybie przez niego określonym.

§8
1. Operator stadionu/organizator imprezy masowej przeprowadzanej na stadionie zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na obiekcie szkody, w tym także
naruszenie dobrego wizerunku.
2. Operator stadionu/organizator imprezy masowej w trosce o bezpieczeństwo uczestników
imprez masowych ma prawo dokonać zmiany zasad dostępności obiektu przy zachowaniu
obowiązku poinformowania osób w ogólnie przyjęty sposób, w tym za pomocą tablic
ogłoszeniowych, przez media, Internet itp.
§9
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.08.2011 roku.
Regulamin został umieszczony przed wejściami na stadion.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH
Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji
na Kompleksie Sportowo- Rekreacyjnym przy ul. 3 Maja 19 a
1. Korty czynne są od 09:00 do 21:30.
2. Karnet obowiązuje od dnia zakupu przez 30 dni, po upływie tego terminu
niewykorzystane godziny nie przechodzą na następny miesiąc
3. Z kortów i sprzętu sportowo-rekreacyjnego korzystać mogą szkoły, organizacje
społeczne, zakłady pracy i osoby prywatne po uprzednim uzgodnieniu terminu
z zarządzającym lub opłaceniu wstępu w godzinach ogólnodostępnych.
4. Przed wejściem na korty należy bezwzględnie kupić bilet wstępu w kasie w budynku
głównym.
5. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do posiadania stroju sportowego
i obuwia z podeszwą przystosowaną do gry na kortach ziemnych i do gry na kortach
krytych.
6. Instruktorzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą niepełnoletnią ponoszą pełną
odpowiedzialność za korzystanie z kortów przez ich podopiecznych i opuszczają korty
po wyjściu ostatniego z uczestników zajęć.
7. Obsługa obiektu ma prawo odmówić wstępu na korty osobom bez odpowiedniego
obuwia i stroju sportowego.
8. W czasie korzystania z kortów wskazane jest w miarę potrzeby polewanie wodą
nawierzchni kortów.
9. Po zakończeniu gry należy zasiatkować kort.
10. Użytkownicy kortów mają obowiązek pozostawienia po sobie porządku.
11. Korzystający z kortów i sprzętu zobowiązani są do używania go zgodnie z
przeznaczeniem oraz do przestrzegania poleceń i wskazówek obsługi obiektu.
12. Osoby, niszczące sprzęt i wyposażenie obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną
za wyrządzone szkody.
13. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun grupy oraz rodzice.
14. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych
i palenia tytoniu.
15. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi prosimy składać
w sekretariacie Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Kościuszki 22A
nr tel.(089) 646 08 13.

