Regulamin Stadionu Sportowego
w Jabłonce

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Stadionu Sportowego w Jabłonce.
2. Właścicielem Stadionu Sportowego w Jabłonce jest Gmina Jabłonka.
3. Zarządcą Stadionu jest Zakład Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy Jabłonka.
4. Stadion przeznaczony jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych,
kulturalnych i oświatowych.
5. Ze stadion moŜna korzystać w następujących godzinach:
a) okres roku szkolnego:
poniedziałek – piątek godz. 7.30 – 21.00
sobota godz. 10.00 – 20.00
niedziela 14.00 – 20.00
b) okres wakacji:
poniedziałek – sobota godz. 10.00 – 21.00
niedziela 14.00 – 21.00
6. Poza godzinami ujętymi w pkt. 5 zabronione jest przebywanie na terenie Stadionu osób nie upowaŜnionych przez
zarządcę.
7. Ze Stadionu mogą korzystać:
1) mieszkańcy Gminy Jabłonka,
2) kluby sportowe,
3) szkoły i przedszkola z terenu Gminy Jabłonka, w obecności nauczyciela, trenera lub instruktora, którzy
ponoszą odpowiedzialność za uczniów,
4) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za
grupę,
5) instytucje i przedsiębiorstwa, stowarzyszenia,
po uzyskaniu zgody zarządcy obiektu i zapoznaniu się z regulaminem.
8. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie stadionu tylko pod
opieką dorosłych.
9. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie w trakcie imprezy odpowiada organizator imprezy.
10. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu, zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom słuŜb
porządkowych, osób upowaŜnionych przez zarządcę oraz instruktorów sportu.
11. Urząd Gminy Jabłonka i Zarządca Stadionu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie
korzystania z obiektu.
12. Za rzeczy pozostawione w szatni zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
13. Korzystający ze Stadionu ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu (sprzęt
sportowy, szatnie, trybuny dla kibiców i inne wykorzystywane pomieszczenia). Jednocześnie są zobowiązani do
zgłaszania wyrządzonych szkód słuŜbom porządkowym, osobom upowaŜnionym przez zarządcę oraz instruktorom
sportu.
14. Boiska nie mogą być uŜywane w przypadku rozmiękłej nawierzchni spowodowanej deszczem lub śniegiem.
15. SprzedaŜ, podawanie i spoŜywanie napojów alkoholowych na terenie Stadionu moŜe odbywać się tylko za
zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
16. Osoby, które będą zakłócały porządek będą zmuszone do opuszczenia obiektu.
17. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją Stadionu oraz terminami, organizacją imprez, treningów i zajęć
sportowych sprawuje Urząd Gminy Jabłonka i Zarządca Stadionu.
18. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjno - sportowe, kulturalne
i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez zarządcę stadionu harmonogramu.
19. Na terenie Stadionu zakazuje się:
1. wchodzenia na ogrodzenia, słupy oświetleniowe, maszty, dachy, bramki
2. umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub
ogłoszeń bez zgody zarządcy
3. zaśmiecania terenu stadionu sportowego
20. Wszelkie zmiany w treści regulaminu wymagają Uchwały Rady Gminy Jabłonka.

Wójt Gminy Jabłonka

