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z dnia 26 września 2013 roku

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE STADIONU SPORTOWEGO W PSARACH POLSKICH

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania ze stadionu oraz zachowania się na imprezach na nim 
organizowanych.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o :

1) stadionie – należy rozumieć Stadion Sportowy w Psarach Polskich,
2) administratorze – należy rozumieć jednostkę organizacyjną Gminy Września Wrzesińskie 

Obiekty Sportowo Rekreacyjne,
3) ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 22.08.1997 o bezpieczeństwie imprez masowych, 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1298 ze zm. ) ,
4) organizatorze – należy rozumieć organizatora imprezy w rozumieniu ustawy.

§ 3. Stadion obejmuje : boisko piłkarskie, kontenery szatniowe z nim związane oraz trybunę wraz z 
terenem w obrębie ogrodzenia zewnętrznego.

§ 4.1. Stadion służy celom kultury fizycznej – przeprowadzania treningów, rozgrywek piłkarskich, 
w formie zorganizowanej.
      2. Stadion może być wykorzystywany w celu przeprowadzania innych imprez na podstawie 
zawartych umów.
 

PRZEBYWANIE NA STADIONIE 
 

§ 5.1. Na stadionie mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione.
      2. Osobami uprawnionymi są:

1) pracownicy administratora,
2) uczestnicy: treningów lub rozgrywek wraz z osobami towarzyszącymi albo imprez,
3) osoby zaproszone przez organizatora lub administratora,
4) widzowie.

§ 6. Organizator imprezy może określić szczegółowy sposób zachowania się podczas jej trwania, z 
uwzględnieniem niniejszego Regulaminu oraz przepisów ustawy.

§ 7. Na terenie Stadionu zakazuje się poza zakazami wynikającymi z ustawy: 
1) Wnoszenia (wwozu, wprowadzania):

a) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,
b) przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub bardzo twardego materiału (np. 
butelki, puszki itp. )
c) zwierząt,
d) środków odurzających.

2) Wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do korzystania 
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przez uczestników imprez,  w szczególności:  fasady,  płoty,  mury,  ogrodzenia,  urządzenia 
oświetleniowe, drzewa, maszty, dachy itp.

3) Wchodzenia na obszary stadionu niedopuszczone dla widzów ( pomieszczenia służbowe, 
zastrzeżone dla określonych osób itp.) .
Wjazdu na stadion pojazdami bez odrębnego zezwolenia.

4) Rzucania wszelkimi przedmiotami.
5) Rozniecania ognia.
6) Handlu, rozprowadzania druków, ulotek, pism itp.
7) Przeprowadzania zbiórek, chyba że osoba posiada odpowiednie zezwolenie.
8) Pisania ( malowania, rysowania, naklejania) na urządzeniach, budowlach i terenie stadionu.
9) Umieszczania jakichkolwiek reklam bez zgody administratora.
10)  Zabrudzania i zaśmiecania stadionu.

§ 8. O zaistnieniu wypadku lub szkody należy poinformować niezwłocznie administratora lub 
organizatora imprezy.

§ 9. Szczegółowe wymogi dotyczące bezpiecznego korzystania ze stadionu określi administrator 
obiektu.

§ 10. Administrator ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek 
przeprowadzanych na stadionie.

§ 11. Uwagi dotyczące funkcjonowania stadionu można zgłaszać  u administratora.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka
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