KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. 22-LIPCA 48 W LUBSKU
Własność: Gmina Lubsko
Administrator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku (siedziba Lubsko ul. Bohaterów 3 d) tel. 68 372 21 21.
§1
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na obszarze Stadionu Miejskiego, którego Administratorem jest Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Lubsku.
2. Osoby przebywające na terenie Stadionu obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób oraz podlegają przepisom niniejszego regulaminu i ogólnie
obowiązującym przepisom prawa.
3. Wejście na teren stadionu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację regulaminu.
4. W przypadku imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych lub imprez masowych obowiązują dodatkowo
odrębne regulaminy opracowane przez ich organizatorów.
§2
ZASADY OGÓLNE - PRZEZNACZENIE
1. Stadion służy do przeprowadzania rozgrywek piłkarskich, organizacji zajęć dydaktycznych w ramach lekcji
wychowania fizycznego, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, kulturalnych oraz innych w tym
o charakterze masowym.
2. Zasady przebywania na stadionie podczas imprez sportowych, kulturalnych lub innych określa ich
organizator zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych.
3. Część rekreacyjna Stadionu (plac zabaw, skatepark itp.) dostępna jest codziennie w godz. 07.00 – 22.00.
Pozostała część (płyta główna, trybuny) wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym za zgodą Administratora.
4. W godzinach 22.00 – 7.00 zabronione jest przebywanie na terenie Stadionu osobom nieupoważnionym.
5. W czasie, kiedy odbywają się zajęcia szkolne tj., od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 15.00
boiska udostępniane są w pierwszej kolejności dzieciom i młodzieży uczącym się w placówkach
oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez gminę Lubsko dla realizacji zajęć dydaktycznych
w zakresie wychowania fizycznego.
6. W pozostałym czasie boiska udostępniane są innym podmiotom indywidualnie lub stowarzyszeniom oraz
grupom zorganizowanym.
7. Osobom i podmiotom, o których mowa w ust.6 boiska mogą być udostępniane również w czasie
określonym w ust. 5, jeśli nie są w tym czasie wykorzystywane do realizacji zajęć dydaktycznych.
§3
OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z KOMPLEKSU BOISK
1.
2.
3.
4.
5.

Boiska na stadionie udostępniane są odpłatnie zgodnie z obowiązującym aktualnie cennikiem.
Część rekreacyjna Stadionu (§ 2 pkt. 3) jest powszechnie dostępna i udostępniana jest bezpłatnie.
Wysokość opłat za korzystanie z boisk reguluje cennik opłat – załącznik nr 1.
Zmiany cennika wprowadzane są zarządzeniem Burmistrza Lubska.
Koszt wynajęcia Stadionu na organizację zawodów szczebla wojewódzkiego, międzywojewódzkiego,
ogólnopolskiego lub międzynarodowego uzgadniany jest każdorazowo między organizatorami zawodów,
a Administratorem obiektu.

§4
ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU
1. Na terenie stadionu mogą przebywać osoby korzystające z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie
z ustalonym rozkładem zajęć.
2. Grupy zorganizowane korzystają z boisk, urządzeń sportowych i zaplecza socjalnego pod opieką trenera lub
kierownika danej grupy, który odpowiada za prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie
powierzonego mienia.
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca wykorzystania przedmiotu
najmu w przypadkach, które stanowią zagrożenie dla jego jakości użytkowej.
4. Każdy użytkownik obiektu powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził, ani nie zagrażał innym.
5. Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom
pracownika obsługi technicznej Stadionu Miejskiego.
6. Widzowie powinni stosować się do poleceń Administratora, Policji, Straży Miejskiej, Służb porządkowych,
Spikera stadionu oraz postanowień niniejszego regulaminu.
§5
ZAKAZY
1.





















Na terenie Stadionu Miejskiego zakazuje się:
korzystania ze sprzętu i urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
wchodzenia na teren obiektu innymi drogami niż wejścia udostępnione,
zastawiania dojść i dróg dojazdowych do instalacji przeciwpożarowej oraz tarasowania wytyczonych dróg
ewakuacyjnych,
używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, szczególnie pod adresem osób trzecich,
rozniecania ognia,
pisania, malowania lub oklejania obiektu oraz jego wyposażenia,
umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów lub ogłoszeń,
załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
wprowadzania zwierząt,
zaśmiecania terenu Stadionu w tym dłubania słonecznika,
jeżdżenia pojazdami mechanicznymi- samochodami, motocyklami, rowerami i innymi na terenie stadionu
poza miejscami do tego wyznaczonymi,
wchodzenia i przebywania na obszarze i w pomieszczeniach, które nie są dopuszczone do powszechnego,
użytku (pomieszczenia służbowe lub wydzielone tereny stadionu),
przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych, lub w miejscach, które
z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku,
wchodzenia na ogrodzenia, drzewa, słupy oświetleniowe, maszty, dachy,
rzucania przedmiotami z zamiarem użycia jako broni lub pocisków,
spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających i środków psychotropowych,
używania ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych,
zachowań mających na celu obrazę lub naruszenie godności osobistej,
prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień – sprzedaży towarów lub biletów wstępu,
prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych.

2. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu:







broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów które mogą być użyte jako broń lub pociski,
pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące zanieczyszczenia,
przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału,
ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych, fajerwerków, kul świecących,
urządzeń z napędem mechanicznym służących do wytwarzania hałasu,
wszelkich napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.

3. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, o których mowa w ust.2 przy wnoszeniu ich na Stadion,
mogą one zostać zabezpieczone przez służby porządkowe lub policję bez prawa zwrotu.

§6
BEZPIECZEŃSTWO
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie Miejskim będą pociągnięte
do odpowiedzialności karno – administracyjnej.
2. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać administratorowi obiektu.
3. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie w trakcie imprez odpowiada ich organizator.
4. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom
pracowników Stadionu, służb porządkowych i osób upoważnionych.
5. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem
niskoprocentowego (do 3,5 proc. zawartości alkoholu) piwa, podawanego w wyznaczonych miejscach
w miękkich opakowaniach. Wyjątek ten nie ma zastosowania w przypadku imprezy masowej
podwyższonego ryzyka.
6. Wprowadza się zakaz korzystania z obiektu przez osoby przypadkowe i grupy, które nie uzyskały zgody
Administratora oraz przebywania kogokolwiek na płycie boiska głównego i boisk bocznych w czasie kiedy
obiekt jest zamknięty.
7. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócać porządek będą zmuszone do opuszczenia obiektu.
§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W uzasadnionych przypadkach Administrator lub obsługa techniczna może wezwać Policję.
Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać Administratorowi obiektu.
Osoby małoletnie do lat 13 mogą pozostawać na terenie stadionu tylko pod opieką osób dorosłych.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe z nienależytego stosowania się
do postanowień niniejszego regulaminu.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne, przedmioty, dokumenty i inne rzeczy
stanowiące własność użytkowników.
6. Korzystający ze Stadionu ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu
(sprzęt sportowy, szatnie, trybuny dla kibiców i inne wykorzystywane pomieszczenia). Jednocześnie
są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikom obsługi.
1.
2.
3.
4.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu można składać w sekretariacie
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku przy ul. Bohaterów 3 d.
2. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., każdy podmiot
gospodarczy wykorzystujący w swojej działalności utwory muzyczne i słowno - muzyczne zobowiązany jest
do odprowadzania stosownych opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskim
reprezentującymi twórców, wykonawców i producentów.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne publiczne rozpowszechnianie muzyki przez
najemców.

DYREKTOR OSIR
JANUSZ DUDOJĆ

Załącznik Nr 1

+

STADION ul. 22-go LIPCA
* BOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ

Grupy zorganizowane przy włączonym oświetleniu
10,00 zł/godz. + koszt energii

* BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ

wynajęcie
wynajęcie

* BOISKO PIŁKARSKIE
(SZTUCZNA TRAWA)

– 1 boisko – 10,00 zł/godz.
– 2 boiska – 20,00 zł/godz.

do godz.15.00
– grupy zorganizowane z opiekunem (wychowanie fizyczne)
– Gmina Lubsko

INNE GRUPY
50 zł/godz. + koszty energii elektrycznej

KOMPLEKS BOISK
* BOISKO – PŁYTA GŁÓWNA

200,00 zł/godz.
300,00 zł/godz. wraz z szatniami i sanitariatami

* BOISKA BOCZNE

100,00 zł/godz.
200,00 zł/godz. wraz z szatniami i sanitariatami

* BIEŻNIA OKÓLNA
* REKLAMA

100,00 zł/godz.
200,00 zł/godz. wraz z szatniami i sanitariatami
10 zł m2 (min)

