
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO 

 Mszana Dolna. 

 
1. Administratorem stadionu lekkoatletycznego jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej. 

2. Stadion lekkoatletyczny jest otwarty od wtorku do niedzieli, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

3. Stadion lekkoatletyczny jest przeznaczony dla indywidualnych zajęć sportowych oraz zajęć grup 

zorganizowanych.  

4. Korzystanie ze stadionu grup zorganizowanych odbywa się za zgodą Dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Mszanie Dolnej w oparciu o harmonogram. 

5. Warunkiem zorganizowania imprezy na stadionie lekkoatletycznym jest podpisanie umowy o wynajem 

obiektu i jej bezwzględne przestrzeganie. 

6. Ze stadionu korzystać mogą: 

 kluby i sekcje  lekkoatletyczne pod nadzorem instruktora lub trenera, 

 dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, 

 zakłady pracy, instytucje i organizacje pod nadzorem instruktora sportu, 

 osoby indywidualne i nie zrzeszone (pełnoletnie) na własną odpowiedzialność, 

 osoby niepełnoletnie pod nadzorem opiekuna. 

7. Ze stadionu nie mogą korzystać: 

 osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub działanie środków odurzających, 

 osoby z przeciwwskazaniem lekarskim. 

8. Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do: 

 posiadania odpowiedniego, czystego obuwia sportowego, które nie pozostawia podczas 

użytkowania zabrudzeń, zarysowań, 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących 

się na wyposażeniu stadionu, 

 utrzymania czystości i porządku na terenie stadionu, 

 podporządkowania poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych 

za funkcjonowanie obiektu. 

9. Przebywającym na terenie obiektu zabrania się: 

 palenia tytoniu, spożywania alkoholu, stosowania środków odurzających, 

 wprowadzania zwierząt, 

 poruszania się pojazdami, 

 korzystania z wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na wyposażeniu stadionu. 

10. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów  

i regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym ze stadionu 

lekkoatletycznego. 

11. Za grupy trenujące na stadionie pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie (trenerzy, 

instruktorzy), zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych 

wypadków swoich podopiecznych. 

12. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządek na stadionie.. 

13. Upoważnieni pracownicy ZGK mogą kontrolować wszystkie zajęcia a w razie stwierdzenia uchybień – 

zakazać korzystania ze stadionu lekkoatletycznego. 

14. Za wartościowe przedmioty pozostawione na obiekcie ZGK nie ponosi odpowiedzialności. 

15. Osoby trenujące na stadionie maja prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego 

się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą administratora obiektu i pod nadzorem nauczyciela, 

trenera, instruktora sportu. 

16. Osoby, które w jakikolwiek sposób  będą zakłócać porządek zostaną  zmuszone do opuszczenia obiektu. 

17. Dyrektor ZGK  zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu. 

 

 

Dane kontaktowe: 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

ul. Krakowska 27K 

34-730 Mszana Dolna 

 

tel. 18 3310062 

w godzinach pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 

 


