
 

Regulamin korzystania z boisk i stadionów sportowych należących do Gminy 

Kobierzyce wymienionych – wprowadzony uchwałą Nr XXVIII/518/17 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 22.06.2017 r. 

1. Administratorem boisk i stadionów sportowych należących do Gminy Kobierzyce 

wymienionych w §1Uchwały jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Dębowa 20, 55-

040 Kobierzyce, tel./fax 071 71512 00. 

2. Obiekt służy realizacji następujących celów: 

1) realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych, 

2) organizacji turniejów sportowych o charakterze gminnym i ponadgminnym, 

3) organizacji uroczystości i imprez widowiskowych. 

3. Wszystkie osoby obecne na niniejszym obiekcie są zobowiązane zachowywać się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegać regulaminu obiektu, w szczególności 

zasad postępowania w trakcie 

organizowanych imprez sportowo-kulturalno-rozrywkowych, w tym imprez o charakterze 

masowym. 

4. Do korzystania z obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, uprawnione są: 

1) osoby fizyczne, 

2) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające tytuł 

prawny do korzystania z obiektu na podstawie zawartej umowy. 

5. Na terenie obiektu mogą przebywać: 

1) osoby wchodzące w skład zorganizowanych grup sportowych w formie np. Stowarzyszeń, 

Klubów Sportowych, szkół (treningi, zawody, zajęcia kultury fizycznej pod opieką osób 

prowadzących), 

2) indywidualnie dzieci pod opieką lub za zgodą swoich opiekunów prawnych, a także osoby 

dorosłe. 

3) nieletni uczestnicy imprezy w godz. nocnych powinni znajdować się pod opieką osób 

dorosłych 

6. Prowadzący zajęcia sportowe lub sportowo-rekreacyjne w ramach zorganizowanych grup, 

ma obowiązek 

sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach. 

7. Dla korzystających w ramach zorganizowanych grup, dostępne są szatnie z zespołami 

natrysków, umywalek, do których wstęp osób postronnych jest zabroniony. Odpowiedzialność 

za zabezpieczenie szatni, zamknięcie kranów itp. ponosi prowadzący zajęcia. 

8. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży indywidualnie korzystających z obiektu, odpowiadają 

opiekunowie prawni (dzieci i młodzież wchodzą na własne ryzyko). 

9. Zabrania się na ternie obiektu: 

1) wprowadzania psów i innych zwierząt, 

2) załatwiania potrzeb fizjologicznych, poza przeznaczonymi do tego miejscami, 

3) niszczenia ławek, siedzisk stadionowych, koszy i innych urządzeń, 

4) wnoszenia materiałów łatwopalnych, broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które 

mogą być użyte jako broń lub pociski, 

5) wnoszenia, spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz przebywania w stanie 

nietrzeźwym, 



6) wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia obsługi obiektu, 

7) zaśmiecania terenu, 

8) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla uczestników ( scena, zaplecze itp.) 

9) sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniędzy baz zgody 

Organizatora Imprezy) 

10. W trakcie organizacji imprez sportowo-kulturalno-rozrywkowych w tym imprez o 

charakterze masowym nie mają prawa wstępu na obiekt: 

1) osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe, 

2) osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby 

pirotechniczne lub wybuchowe, a także inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia, 

3) osoby odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby 

te wnoszą lub posiadają w/w przedmioty, 

4) osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w 

fotografię i adres, 

5) osoby, których identyfikacja z zamieszczonej w dokumencie fotografii jest utrudniona 

(założona na twarz „kominiarka”, szalik lub wymalowana barwami klubowymi). 

11. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia w trakcie imprezy osoby obecne 

na obiekcie powinny: 

1) natychmiast powiadomić służby porządkowe (Kierownika ds. Zabezpieczenia Imprezy oraz 

Kierownika ds. Bezpieczeństwa Imprezy), 

2) użyć sprzętu gaśniczego, 

3) unikać paniki, 

4) stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki lub 

inne środki przekazu do publiczności, 

5) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami, które muszą być utrzymane w 

stanie wolnym, 

6) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym. 

12. W trakcie imprez sportowo-kulturalno-rozrywkowych w tym imprez o charakterze 

masowym uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań 

i poleceń przedstawicieli służb porządkowych oraz osób odpowiedzialnych za imprezę. 


