ZASADY KORZYSTANIA
ZE STADIONU MIEJSKIEGO „NAPRZÓD”
W RYDUŁTOWACH PRZY UL. GEN. JÓZEFA BEMA 126 C
Na podstawie §18 Regulaminu Organizacyjnego Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wprowadzonego zarządzeniem
Nr 1.2018 Dyrektora Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu zapewnienia właściwego wykorzystania Stadionu
Miejskiego „Naprzód” w Rydułtowach, a także zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z tego stadionu,
ustala się zasady korzystania ze Stadionu Miejskiego „Naprzód” w Rydułtowach:
§1. Zakres obowiązywania
1. Właścicielem Stadionu Miejskiego „Naprzód” jest Miasto Rydułtowy. Zarządcą stadionu jest Rydułtowski Ośrodek Sportu
i Rekreacji z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Bema 126 C.
2. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają niniejszym zasadom oraz ogólnie obowiązującym przepisom prawa,
jak również odpowiadają cywilnie za zdarzenia lub szkody związane ze zdarzeniami na stadionie.
3. Osoby przebywające na terenie stadionu podczas trwania imprezy podlegają dodatkowo przepisom:
a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) wraz
z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą,
b. przepisom właściwym dla charakteru imprezy, organizacji i związków, w tym związków sportowych,
c. przepisom regulaminu imprezy.
4. Wejście na teren stadionu oznacza automatyczne i bezwzględne zaakceptowanie niniejszych przepisów.
§2. Przeznaczenie stadionu
1. Stadion jest miejscem przeznaczonym do uprawiania sportu i prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych oraz miejscem,
na którym organizowane są mecze piłki nożnej oraz inne imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne po uzgodnieniu
z Zarządcą. Zajęcia i imprezy organizuje Zarządca sam, wspólnie lub Organizator samodzielnie.
2. Zarządca wydając Organizatorowi zgodę na korzystanie ze stadionu, bierze pod uwagę m.in. cel i potrzeby korzystania
ze stadionu, aktualny harmonogram i obciążenie obiektów (w szczególności boisk), możliwości techniczne i organizacyjne
ROSIR-u, warunki pogodowe, planowane prace i zabiegi na stadionie.
3. Korzystanie ze stadionu przez Organizatora odbywa się po podpisaniu umowy z Zarządcą. O odpłatności organizowanej
imprezy lub zajęć każdorazowo decyduje Organizator w porozumieniu z Zarządcą. Zarządca nie ponosi żadnej
odpowiedzialności związanej z odpłatnością ani za ewentualne szkody związane z imprezą lub zajęciami Organizatora.
4. Za organizację imprezy lub zajęć i ich przeprowadzenie odpowiada Organizator, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich
przygotowanie, przeprowadzenie oraz rozliczenie. Organizator ponosi również pełną odpowiedzialność za ewentualne
szkody na stadionie (w tym osób trzecich) powstałe w związku z przeprowadzoną imprezą lub zajęciami. Organizator
odpowiada także za prawidłowy przebieg imprezy lub zajęć, porządek, użyty sprzęt lub wyposażenie oraz bezpieczeństwo
osób przebywających na imprezie lub zajęciach.
5. Wszystkie imprezy i zajęcia, w tym mecze piłki nożnej, odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego
oraz przepisami właściwymi dla charakteru imprezy, organizacji i związków, w tym związków sportowych.
6. Szczegółowe zasady zachowania się i dostępności stadionu dla publiczności w czasie organizowania imprezy masowej
każdorazowo określa regulamin imprezy masowej organizowanej na stadionie tworzony przez Organizatora tej imprezy,
zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy.
7. Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu i wyposażenia przed przystąpieniem do zajęć.
Odpowiada także za stan czystości i porządek na obiektach, w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych po każdych
zajęciach. Ponosi on pełną odpowiedzialność za grupy trenujące na stadionie, zarówno w zakresie wyrządzonych szkód
materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych.
8. Stadion nie jest powszechnie dostępny. Godziny udostępniania stadionu są ustalane z Organizatorem zajęć lub imprez.
Korzystanie z boisk odbywa się jedynie po uzgodnieniu z Zarządcą. Osoby indywidualne mogą korzystać z bieżni stadionu
w godzinach pracy ROSIR-u, niekolidujących z organizowanymi imprezami i zajęciami sportowymi lub prowadzonymi
pracami. Korzystanie z bieżni odbywa się na własne ryzyko, a Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
z tym związane.
9. Działalność handlowa, usługowa, transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie
może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Zarządcy stadionu.
§3. Zasady wstępu na stadion
1. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń infrastruktury mogą tylko osoby uprawnione przez Zarządcę
i Organizatora imprez lub zajęć.
2. Podczas wchodzenia na organizowane imprezy, służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dokumentu tożsamości.
3. Prawo wstępu osób na teren stadionu podczas meczu piłki nożnej, imprezy masowej lub innej określa Organizator
w regulaminie imprezy, z zachowaniem przepisów wynikających z Ustawy.
4. Organizator imprezy odpowiada podczas trwania imprezy za wpuszczanie na stadion osób z prawem wstępu lub wydalanie
ze stadionu osób, które nie spełniają wymogów określonych w regulaminie, o którym mowa w ust. 3.

§4. Zasady zachowania się na stadionie
1. Wszystkie osoby przebywające na stadionie zobowiązane są w szczególności do:
a. zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu oraz innych osób przebywających na stadionie,
b. zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego,
c. korzystania z urządzeń znajdujących się na stadionie zgodnie z ich przeznaczeniem,
d. powstrzymania się od niszczenia wyposażenia, infrastruktury i przestrzeni stadionu,
e. nieprzebywania w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
f. nieumieszczania napisów na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
g. dostosowania się do poleceń służb porządkowych, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, a także Organizatora
i pracowników ROSIR-u,
h. zgłaszania wszelkich wypadków, szkód i ujawnionych zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego
Organizatorowi, pracownikom ROSIR-u lub odpowiednim służbom.
2. Zabrania się w szczególności:
a. postępowania sprzecznego z przyjętymi zasadami zachowania w miejscach publicznych,
b. zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu, w tym rzucania wszelkimi przedmiotami, powodując zagrożenie
dla innych użytkowników lub mienia,
c. śmiecenia oraz niszczenia mienia stanowiącego wyposażenie stadionu,
d. wspinania lub zwisania z bramek, ogrodzenia, balustrad i innych elementów wyposażenia,
e. użytkowania urządzeń i wyposażenia stadionu niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób niebezpieczny dla siebie
i innych użytkowników,
f. wnoszenia na płytę boisk sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem tych boisk np. roweru, motoroweru, wózka itp.,
g. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów - przewodników,
h. prowadzenia jakiejkolwiek działalności bez zgody Zarządcy stadionu,
i. zakłócania porządku publicznego, nieobyczajnego zachowania oraz używania wulgarnego słownictwa, a także
przeszkadzania w zajęciach, meczu lub imprezie,
j. wchodzenia na płytę boisk przez osoby nieuczestniczące w zajęciach, meczu lub imprezie,
k. przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami pracy ROSIR-u,
l. wnoszenia i spożywania poza miejscem wyznaczonym napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz zażywania
środków odurzających,
m. wnoszenia środków pirotechnicznych, broni, pałek, kijów, kamieni oraz innych uznawanych za niebezpieczne.
3. Wszystkie drogi ewakuacyjne na stadionie muszą być utrzymane w stanie wolnym.
4. W razie zagrożenia należy podporządkować się poleceniom służb ratunkowych, Organizatora lub Zarządcy
oraz bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść ewakuacyjnych.
5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy korzystającego pozostawione, zniszczone lub zagubione na stadionie.
6. Miejscami nieudostępnionymi na stadionie są pomieszczenia służbowe i techniczne, sektory nieposiadające trwałych
indywidualnych siedzisk, strefy buforowe, zewnętrzne nasypy korony stadionu oraz pozostałe miejsca niedostępne dla
widzów określone przez Organizatorów imprez.
7. Teren stadionu jest monitorowany dla bezpieczeństwa uczestników oraz zabezpieczenia mienia ROSIR-u. Szczegółowe
informacje w tym zakresie znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku ROSIR-u.
§5. Odpowiedzialność
1. Za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszych przepisów, a także wskazań obsługi Zarządca
nie ponosi odpowiedzialności.
2. Ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu ponosi osoba korzystająca ze stadionu.
3. Zarządca stadionu nie zapewnia ubezpieczenia NNW osobom korzystającym.
4. Osoby naruszające niniejsze przepisy będą pociągnięte do odpowiedzialności porządkowej lub karnej. Niezależnie
od ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową i odpowiedzialności cywilnej za szkody, taka osoba może być
w szczególności:
a. wezwana do opuszczenia stadionu,
b. ujęta przez służby porządkowe, Organizatora lub Zarządcę i przekazana służbom zewnętrznym (np. Policji, Straży
Miejskiej).
5. Zarządca stadionu sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszych zasad. Wszystkie osoby przebywające na terenie
stadionu zobowiązane są do podporządkowania się jego nakazom.
6. Wszelkie odstępstwa od niniejszych zasad wymagają zgody Zarządcy stadionu.
7. Interpretacja niniejszych przepisów należy do Zarządcy stadionu.
8. W zakresie nieobjętym niniejszymi zasadami, wszelkie decyzje podejmuje dyrektor ROSIR-u.
Telefon alarmowy: 112
Zarządca stadionu: 32 42 84 670 lub 518 937 177
Michał Kondrot
Dyrektor
Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

