
                                                                               

 

REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO W JAROSŁAWIU                                     

IM. MIECZYSŁAWA HASPLA  

 

Regulamin Stadionu Miejskiego im. Mieczysława Haspla w Jarosławiu, zwany 

dalej „regulaminem”, określa zasady korzystania z boisk, urządzeń i pomieszczeń 

stadionu miejskiego położonego w Jarosławiu przy ul. Piekarskiej i obowiązuje na 

całym jego terenie.  

 

Stadion Miejski im. Mieczysława Haspla, dalej zwany Stadionem, położony w Jarosławiu                 

przy ul. Piekarskiej, stanowi własność Gminy Miejskiej Jarosław  

Zarządcą obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa                                 

w Jarosławiu ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław zwanym dalej MOSiR. 

I  OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA 

1. Regulamin Stadionu Miejskiego zwany dalej „regulaminem” określa zasady i tryb korzystania 

ze stadionu w którego skład wchodzą: 

• bieżnia lekkoatletyczna 4 torowa o długości 400m 

• bieżnia lekkoatletyczna 6-torowa na 100 m 

• skocznia do skoku w dal i trójskoku 

• skocznia do skoku o tyczce 

• skocznia do skoku wzwyż 

• rzutnia do pchnięcia kulą 

• boisko piłkarskie z nawierzchnią sztuczną 

• boisko do siatkówki 

• trybuny ziemne i trybuna kryta z zapleczem sanitarno szatniowym 

• oświetlenie płyty boiska 
 

2. Korzystający ze stadionu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulamin oraz 

bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień 

3. Korzystający ze stadionu zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp                              

i przeciwpożarowych. 

4. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego 

dostosowanego do rodzaju nawierzchni poszczególnych urządzeń sportowych 



5. Postanowienia zawarte w regulaminie nie zastępują postanowień umów regulujących 

warunki korzystania z pomieszczeń i powierzchni stadionu, lecz mają charakter uzupełniający.                    

W przypadku rozbieżności rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w 

poszczególnych umowach 

6. Stadion jest czynny codziennie zgodnie z ustalonym harmonogramem dostępnym                           

na stronie internetowej: www.mosir.jaroslaw.pl 

7. Ze stadionu mogą korzystać: 

• grupy zorganizowane (np. szkolne) oraz podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadający osobowości 

prawnej wg ustalonego wcześniej harmonogramu rezerwacji 

• użytkownicy indywidualni – w terminach nie objętych rezerwacją zgodnie                 

z harmonogramem dostępności stadionu dostępnym na stronie internetowej 

MOSiR www.mosir.jaroslaw.pl 

8. Korzystający ze stadionu którzy naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje (w tym 

używający wulgaryzmów), postanowienia niniejszego regulaminu, stwarzający zagrożenie             

dla innych korzystających ze stadionu będą z niego usuwani niezależnie od ewentualnej 

odpowiedzialności z innego tytułu 

9. Wejście na stadion jest równoważne z akceptacją zapisów obowiązującego regulaminu 

10. Kierownictwo stadionu zastrzega sobie prawo do wyłączania określonych jego obszarów 

użytkowania 

11. Nie należy wnosić na teren stadionu i pozostawiać na jego terenie bez nadzoru rzeczy 

wartościowych 

12. Na terenie stadionu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej,                     

w szczególności handlowej i akwizycyjnej bez pisemnej zgody MOSiR 

13. Na terenie stadionu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania z wyjątkiem 

przedstawicieli mediów, którzy uzyskali uprzednio zgodę MOSiR 

14. Za grupy korzystające ze stadionu pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie 

(trenerzy, instruktorzy, prowadzący zajęcia, nauczyciele), zarówno w zakresie wyrządzonych 

szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków i innych szkód osobowych 

15. Odpowiedzialność za utrzymanie czystości w udostępnianych powierzchniach                                      

i pomieszczeniach stadionu ponosi osoba której te powierzchnie udostępniono. Wszystkie 

śmieci, odpadki itp. Powstałe w wyniku eksploatacji udostępnionych powierzchni                           

i pomieszczeń winny być codziennie umieszczane przez każdą osobę, której udostępniono 

powierzchnię stadionu w miejscach w tym celu wyznaczonych. 

16. MOSiR zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie oraz 

ustalanie dodatkowych regulacji, zasad i postanowień które uzna za niezbędne do 

funkcjonowania i eksploatacji stadionu. Zmiany te zostaną podane do wiadomości wszystkim 

korzystającym. 

II ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Na terenie stadionu zabrania się: 

• sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków 

• wnoszenia broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych 

• wstępu osób których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, 

substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków 

• niszczenia wyposażenia i urządzeń stadionu 

http://www.mosir.jaroslaw.pl/
http://www.mosir.jaroslaw.pl/


• zakłócania zajęć i treningów 

• wprowadzania psów i innych zwierząt 

• przebywania i korzystania ze stadionu poza godzinami otwarcia 

• zaśmiecania i zakłócania porządku 

• używania obuwia piłkarskiego 

• wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem stadionu 

• nieobyczajnego zachowania w tym załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami 

publicznymi 

2. Zabrania się korzystania ze stadionu osobom z przeciwskazaniem lekarskim 

3. Osoby w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety                 

w ciąży winny korzystać ze stadionu stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia                              

i ze szczególną ostrożnością oraz na własne ryzyko 

4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie stadionu wyłącznie pod opieką osób dorosłych 

5. Osoby niepełnosprawne z udokumentowaną zdolnością do samodzielnej egzystencji powinny 

przebywać na stadionie wraz z opiekunem 

6. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz zauważone nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie 

pracownikom MOSiR 

III GRUPY ZORGANIZOWANE 

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających ze stadionu, 

odbywających trening, zajęcia wychowania fizycznego, czy zajęcia rekreacyjne pod nadzorem 

i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej osoby posiadającej stosowne 

uprawnienia, zwanego dalej „Opiekunem grupy” 

2. Do obowiązków Opiekuna grupy należy w szczególności: 

• Dopilnowanie, aby korzystanie ze stadionu odbywało się zgodnie z harmonogramem 

rezerwacji 

• Zapoznanie korzystających z regulaminem stadionu oraz zobowiązanie 

korzystających do jego przestrzegania 

• Sprawdzenie stanu liczbowego swojej grupy przed i po zajęciach/pobycie 

• Stała kontrola zachowania się korzystających w czasie całego pobytu na stadionie 

• Przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od korzystających złożenia                            

w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego 

3. Do obowiązków korzystającego w ramach pobytu grupy zorganizowanej należy                               

w szczególności: 

• Bezwzględne podporządkowanie się poleceniom nauczycieli i instruktorów 

prowadzących zajęcia oraz Opiekuna grupy 

• Przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażającej własnemu 

bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych korzystających ze stadionu lub mogących 

spowodować wypadek 

• Przestrzeganie zakazu opuszczania terenu stadionu bez powiadomienia instruktora 

prowadzącego zajęcia lub opiekuna grupy 

• Sygnalizowanie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub Opiekunowi grupy 

wszystkich sytuacji mogących doprowadzić do wypadku, w tym do własnego 

samopoczucia i braku możliwości dalszego wykonania ćwiczeń 

• Zgłoszenie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy każdego 

przypadku skaleczenia lub urazu doznanego w trakcie trwania zajęć lub pobytu 



• Opróżnienie szafek ubraniowych, zabranie odzieży i rzeczy osobistych oraz 

pozostawienie szafek ubraniowych w należytej czystości 

4. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć 

5. Za kluczyki do szafek odzieżowych powierzone korzystającym odpowiada Opiekun grupy 

6. Po zakończeniu zajęć/ pobytu należy bezzwłocznie opuścić stadion. Korzystający, 

przedłużający pobyt będą zobowiązani do uiszczenia dopłaty zgodnie z obowiązującym 

cennikiem stadionu 

7. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez korzystających 

podczas przebywania na terenie stadionu 

IV IMPREZY MASOWE 

1. W przypadku organizacji imprez masowych na terenie stadionu organizator zobowiązany jest 

do wydania i udostępnienia uczestnikom regulaminu imprezy 

2. Po stanowienia regulaminu imprezy mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego 

regulaminu, ale nie mogą z nimi pozostawać w sprzeczności zwłaszcza w zakresie zachowania 

higieny i zasad bezpieczeństwa 

3. Organizator imprezy może w szczególności określić w sposób odmienny zasady wstępu na 

teren stadionu 

V  ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Korzystający ze stadionu ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenie elementów 

wyposażenia, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych             

im do użytkowania 

2. MOSiR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez 

korzystających, w tym nie odpowiada za ich kradzież bez względu na to, czy z tytułu 

korzystania ze stadionu poniesione zostały opłaty, czy korzystanie takie odbywało się 

nieodpłatnie 

3. MOSiR nie odpowiada za wypadki będące następstwem nieprzestrzegania niniejszego 

regulaminu 

4. Wszelkie skargi i wnioski kogą być składane w administracji stadionu 

5. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu może skutkować niezwłocznym 

usunięciem ze stadionu 

VI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu               

z siedzibą przy ul. Gen.Wł.Sikorskiego 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do 

realizacji usługi. Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania   

i uzupełniania, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2016 poz. 922) 

2. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w relacji 

foto i video zrealizowanej na terenie obiektu. Zarządca obiektu oświadcza, że materiały foto              

i video wykonane na terenie obiektu będą wykorzystywane w działaniach promocyjnych 

obiektu a także w przekazach medialnych na całym świecie, na co osoba wchodząca na teren 

obiektu wyraża zgodę. Osobom przebywającym na terenie obiektu nie przysługują żadne 

roszczenia z tytułu wykorzystania ich wizerunków w powyższym zakresie 

Dyrektor MOSiR w Jarosławiu 


