
REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO  

MOSiR W JAROSŁAWIU 

 

Regulamin Stadionu Miejskiego w Jarosławiu, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady 

korzystania z boisk, urządzeń i pomieszczeń stadionu miejskiego, położonego  w Jarosławiu 

przy ul. Bandurskiego 2/11, zwanego dalej „stadionem” i obowiązuje na całym jego terenie.  

§1 

Postanowienia ogólne 

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

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

2. Stadion jest otwarty codziennie zgodnie z aktualnym harmonogramem udostępniania oraz 

w oparciu o dokonane rezerwacje i obowiązujące umowy. Zabrania się przebywania na 

terenie Stadionu poza wyznaczonymi godzinami udostępnienia. 

3. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia szkoleniowe oraz inne imprezy 

rekreacyjno-sportowe odbywają się wg wcześniej zatwierdzonego przez zarządcę 

stadionu harmonogramu tygodniowego , miesięcznego lub sezonowego. 

4. Udostępnienie organizatorowi imprezy stadionu lub jego części następuje na podstawie 

umowy zawartej przez organizatora imprezy z administratorem stadionu, na zasadach 

określonych w tej umowie oraz regulaminie. 

§2  

Zasady wstępu na stadion 

 

1. Stadion nie jest powszechnie dostępny. 

2. 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, 

b)  kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 

c) zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego, 

d) osoby fizyczne, 

e) uczestnicy oraz kibice wyłącznie na organizowanych imprezach sportowych                  

z udziałem publiczności. 

3. Na obiekcie mogą przebywać oraz korzystać z urządzeń stadionowych tylko osoby 

uprawnione przez zarządcę. 

4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane przez dzieci i młodzież 

przebywające na stadionie bez nadzoru nauczyciela, opiekuna, i instruktora lub trenera.  

5. Korzystanie z poszczególnych składowych Stadionu przez grupy zorganizowane może 

nastąpić wyłącznie po zawarciu stosownej umowy. 

§3 



Zasady zachowania się na stadionie 

1. Wszystkie osoby przebywające na obiekcie zobowiązane są do: 

a) zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także z zasadami dotyczącymi 

zachowania bezpieczeństwa, 

b) korzystania z urządzeń znajdujących się na stadionie zgodnie z ich przeznaczeniem, 

c) używania obuwia i stroju sportowego, 

d) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć zgodnie z harmonogramem, 

e) przebywania w miejscach tylko do tego przeznaczonych, 

f) przestrzegania przepisów bhp, p.poż., ewakuacyjnych, porządkowych, 

g) zgłaszania wszelkich wypadków oraz szkód użytkownikowi stadionu lub pracownikom 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa.                  

2. Na terenie całego obiektu zabrania się: 

a) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu, 

b) zachowania sprzecznego z przyjętymi zasadami zachowania w miejscach publicznych, 

c) wnoszenia broni wszelkiego rodzaju, 

d) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych, szklanych opakowań 

oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, 

e) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, 

g) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków 

odurzających, 

h) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem osób niewidomych, używających psów jako 

przewodników, 

i) jazdy na rowerze, rolkach, łyżworolkach oraz innego typu urządzeń przemieszczania 

się, 

j) umieszczania reklam bez zgody Dyrektora MOSiR 

 

§4 

Do obowiązków organizatora imprezy należy w szczególności : 
 

1. Respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed 

rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy, 

2. Usuwanie z terenu stadionu osób nie stosujących się do postanowień regulaminu, 

stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników imprezy i innych osób 

dopuszczających się niszczenia mienia, 

3. Niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub 

zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczeniu mienia,  

4.  Zapewnienie drożności wejść i wyjść na stadion oraz dróg na terenie stadionu, w tym 

zwłaszcza drogi ewakuacyjnej, 

5.  Ustalenie z zarządca stadionu, przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych 

uczestnikom imprezy lub widzom oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc, 



6. Niezwłoczne poinformowanie zarządcy o szkodach w mieniu stadionu, powstałych                       

w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą, 

7.  Pokryć wszystkie koszty powstałe w związku z uszkodzeniem mienia.  

8.  Organizator imprezy odpowiada za bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas 

trwania imprez. 

 

§5 

Miejsca nieudostępnione na obiekcie 

1. Zabrania się wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów (pomieszczenia 

służbowe), wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone 

do powszechnego użytku, tj. płoty, mury, ogrodzenia boiska, maszty oświetleniowe, 

drzewa. 

2. Pozostałe miejsca niedostępne dla widzów określają organizatorzy imprez masowych                    

w regulaminie imprez. 

§6  

Postanowienia końcowe 

1. Wejście i korzystanie ze stadionu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego 

regulaminu. 

2. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie MOSiR zastrzega sobie prawo do 

ostatecznych rozstrzygnięć. 

3. Skargi i wnioski należy składać w biurze MOSiR. 

4. Za wszelkie zniszczenia wynikłe z przyczyn niewłaściwego korzystania ze stadionu, 

urządzeń, sprzętu, itp. obciążony będzie korzystający lub przebywający na terenie 

stadionu, powodujący zniszczenie. 

5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu  nie ponosi 

odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania ze stadionu, a także                          

za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach lub innych pomieszczeniach 

obiektu. 

Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Jarosławiu 


