
REGULAMIN STADIONU OSiR "SKAŁKA" im. PAWŁA WALOSZKA

określa  zasady korzystania  z  boiska,  urządzeń i  pomieszczeń stadionu miejskiego,  położonego  
w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 40 i obowiązuje na całym jego terenie.

1. Stadion stanowi własność komunalną Miasta Świętochłowice.
2.  Stadion  jest  obiektem  użyteczności  publicznej  i  służy  do  przeprowadzania  rozgrywek
sportowych,  meczy,  sportowych  zajęć  szkolnych  oraz  innych  imprez  rekreacyjno-sportowo-
kulturalnych.
3. Stadion może również służyć innym celom, w tym do odbywania doraźnych imprez o innym
charakterze.
4.  Rozgrywki  sportowe,  mecze,  programowe  zajęcia  szkolne  oraz  inne  imprezy  rekreacyjno-
sportowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez administratora stadionu harmonogramu.
5. Ze stadionu mogą korzystać, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem:

a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod 
nadzorem pełnoletniego opiekuna (trenera),
b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
c) zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego,
d) osoby fizyczne.

6.  Handel  mogą prowadzić  wyłącznie  osoby posiadające stosowne zezwolenie Dyrektora  OSiR
„Skałka”.
7. Każdy kto przebywa na terenie stadionu powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie
zagrażał innym.
8. Zakazuje się :

a) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie
wszelkiego rodzaju środków odurzających,
b)  wchodzenia  na  obszary,  które  nie  są  dopuszczalne  dla  widzów  (boisko,  szatnie,  
pomieszczenia służbowe itp.),
c) rozniecania ognia,
d) spożywania alkoholu,
e) niszczenia wszelkiego rodzaju sprzętu znajdującego się na terenie obiektu,
f) palenia tytoniu,
g) zaśmiecania obiektu,
h)  wprowadzania  zwierząt,  za  wyjątkiem  osób  niewidomych,  używających  psów  jako

przewodników lub za wyjątkiem organizowania wystaw tych zwierząt,  i.  wjeżdżania pojazdami
mechanicznymi, bez zezwolenia administratora lub organizatora imprez, za wyjątkiem pojazdów
użytkowanych przez osoby niepełnosprawne (pojazdy posiadające zezwolenie na wjazd parkują
w miejscach wyznaczonych).

Korzystający z obiektu winni zastosować się do wytycznych zawartych w niniejszym regulaminie.

Za  wszelkie  zniszczenia  wynikłe  z  przyczyn  niewłaściwego  korzystania  z  stadionu,  urządzeń,
sprzętu,  itp.  obciążony  będzie  korzystający  lub  przebywający  na  terenie  stadionu,  powodujący
zniszczenie.
OSOBY NIE  PRZESTRZEGAJĄCE  REGULAMINU  PODLEGAĆ  BĘDĄ  KARZE  KARNO-
ADMINISTRACYJNEJ

Dyrektor OSiR ”Skałka”
w Świętochłowicach


