Regulamin stadionu lekkoatletycznego
w Barcinie

Postanowienia wstępne
1. Zarządcą stadionu lekkoatletycznego jest Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
w Barcinie.
2. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Stadionu Lekkoatletycznego
zwanego dalej „obiektem”.
3. Stadion przeznaczony jest do organizowania meczy piłki nożnej, zawodów i zajęć sportowych,
imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.
4. Szczegółowe zasady postępowania i dostępność obiektu dla publiczności w czasie trwania
imprezy określa Regulamin imprezy.
5. Wejście na obiekt oznacza zapoznanie się i bezwzględną akceptację warunków Regulaminu.
6. Zasady odpłatności za korzystanie ze Stadionu określone są odrębnym zarządzeniem Prezesa
BOSiR.
7. Rezerwacji obiektu należy dokonywać z wyprzedzeniem pod nr tel. 603-153-154, 603-155-156.
8. Na stadionie znajduje się:
a. boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią,
b. bieżnia lekkoatletyczna z poliuretanu,
c. urządzenia lekkoatletyczne (skocznia w dal, skocznia wzwyż, rzutnia),
9. Obsługa obiektu może nadzorować sposób wykorzystywania obiektu i jego urządzeń podczas
zajęć zorganizowanych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości może wydać zalecenia
lub nakazać opuszczenie obiektu.
10. Zajęcia grup szkolnych lub sportowych korzystających z obiektu mogą odbywać się jedynie
w obecności nauczyciela/instruktora/trenera.
11. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z obiektu w grupach
zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia i opiekun grupy.
12. Za stan czystości i porządek w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych po każdych zajęciach
odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia oraz opiekun grupy.
13. Za bezpieczeństwo podczas meczu, zawodów, zajęć sportowych odpowiedzialność ponosi
organizator.
14. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zachowania czystości, porządku, przestrzegania
przepisów BHP, p.poż. oraz wykonywania poleceń obsługi obiektu.

Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią
15. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią mają uczestnicy,
którzy dokonali rezerwacji oraz odpłatności zgodnej z obowiązującym cennikiem.
16. Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do udostępnienia boiska w tym samym czasie kilku
grupom o ile zajęcia nie kolidują ze sobą.
17. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

18. Z boiska należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób niezagrażający innym
użytkownikom obiektu. Korzystający ponoszą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
19. Na terenie boiska zakazuje się:
a. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b. dewastacji lub uszkodzeń urządzeń sportowych i płyty boiska,
c. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
d. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
e. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
f. korzystania z boiska bez zgody Zarządcy obiektu.

Bieżnia lekkoatletyczna z nawierzchnią poliuretanową
20. Pierwszeństwo w korzystaniu z bieżni mają uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji
oraz odpłatności zgodnej z obowiązującym cennikiem. Inne podmioty korzystają z bieżni tylko
w wypadku, kiedy ta nie jest zarezerwowana.
21. Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do udostępnienia bieżni w tym samym czasie kilku
grupom o ile zajęcia nie kolidują ze sobą.
22. Warunkiem korzystania z bieżni jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia
sportowego, tj. obuwie na płaskiej podeszwie przystosowane do biegania lub kolców biegowych
o długości do 6 mm.
23. Korzystanie z bieżni w ramach treningu nordic walking dozwolone tylko z kijkami, na których groty
osłonięte są gumowymi nakładkami („bucikami” czy „stopkami”).
24. Podczas trwania meczu/zawodów korzystanie z bieżni jest zabronione.
25. Podczas trwania treningu na płycie boiska ze sztuczną trawą korzystanie z bieżni możliwe
jest tylko po uzyskaniu zgody Zarządcy obiektu.
26. Podczas trwania treningu na płycie boiska ze sztuczną trawą korzystający z bieżni muszą
zachować szczególną ostrożność i uwagę, aby nie doszło do wypadków.

Urządzenia lekkoatletyczne
27. Urządzenia lekkoatletyczne (skocznia w dal, wzwyż, rzutnia) nie są dostępne dla osób
indywidualnych. Z urządzeń tych korzystać mogą tylko grupy zorganizowane po dokonaniu
wcześniejszej rezerwacji i pod opieką osoby uprawnionej do wykonywania ćwiczeń na danych
urządzeniach (trenera, instruktora LA czy nauczyciela WF).
28. Samowolne korzystanie z urządzeń lekkoatletycznych może prowadzić do poważnych kontuzji
lub kalectwa.

Imprezy / mecze / sparingi / treningi
29. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są stosować się do poleceń
Zarządcy obiektu lub organizatora imprezy, a w przypadku interwencji do poleceń funkcjonariuszy
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej.
30. Wszystkie osoby wchodzące na obiekt mogą zostać poddane czynnościom polegającym
na przeglądaniu zawartości bagażu i odzieży. Osoby odmawiające poddania się tym
czynnościom nie zostaną wpuszczone na obiekt.
31. W dniu przeprowadzanych imprez obiekt jest wyłączony z dostępności osób nieuprawnionych
do czasu rozpoczęcia imprezy.
32. Wejście dla publiczności na trybuny będzie uruchamiane każdorazowo na co najmniej
pół godziny przed planowanym rozpoczęciem imprezy lub meczu piłki nożnej.

33. Uczestnik imprezy, który znajduje się na terenie stadionu w grupie kibiców, do której nie należy
może być skierowany na właściwą część stadionu, a w sytuacji uzasadnionej względami
bezpieczeństwa usunięty z terenu stadionu.
34. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania
radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie w celach komercyjnych może
odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Zarządcy obiektu i na zasadach przez niego ustalonych.
Ograniczenia nie dotyczą czynności prowadzonych przez Policję w ramach wykonywanych
obowiązków służbowych.
35. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu:
o broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia,
o flag i transparentów,
o przedmiotów, które pozwalają zmienić wygląd zewnętrzny osoby, a w konsekwencji
uniemożliwiają lub utrudniają identyfikację,
o materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo
niebezpiecznych,
o pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału,
o alkoholu, środków odurzających i psychotropowych,
o parasoli o ostrym zakończeniu,
o materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne,
o pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
o instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,
o wskaźników laserowych,
o materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych przez Zarządcę obiektu.
36. Zabrania się:
o przebywania na terenie obiektu osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków
odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających,
o rzucania przedmiotami, mogącymi stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób
znajdujących się na terenie obiektu,
o głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich,
nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.,
oraz pisania, malowania i oklejania na budowlach, ogrodzeniach oraz urządzeniach
sportowych,
o zanieczyszczania lub zaśmiecania obiektu,
o rozniecania ognia,
o palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
o załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
o używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem,
o użytkowanie wszelkich pojazdów tj. samochód, rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
o wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników,
o umieszczania transparentów, flag lub innych przedmiotów w sposób ograniczający
widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność
materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia ewakuacyjne,
o wchodzenia na płoty, maszty, ogrodzenia, dach stadionu i inne konstrukcje znajdujące
się w obszarze stadionu,
o wnoszenia i używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrycia twarzy celem
uniemożliwienia identyfikacji,
o wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów podczas trwania imprezy
(boisko, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, szatnie),

w przypadku imprez biletowanych – opuszczania obiektu. Ponowne wejście może
nastąpić po wykupieniu biletu,
o obsługa obiektu może odmówić wstępu na imprezę organizowaną na stadionie osobom,
których dane znajdują się w dostarczonej przez Policję bazie informacji dotyczących
bezpieczeństwa imprez.
37. Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone
na obiekcie szkody, w tym także naruszenie dobrego imienia i wizerunku.
o

Postanowienia końcowe
37. Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do rezerwacji lub wyłączenia określonych obszarów
obiektu z użytkowania, co nie stanowi podstawy do obniżenia ceny lub zwrotu zapłaty za usługę.
38. Zarządca obiektu może odwołać zaplanowane zajęcia, trening, sparing, mecz po wcześniejszym
poinformowaniu zainteresowanych.
39. Osoby do lat 13 mogą wejść na obiekt w celach treningowych tylko towarzystwie
trenera/instruktora lub pełnoletniego opiekuna prawnego, który ponosi za nie pełną
odpowiedzialność.
40. Korzystający mogą przebywać na obiekcie tylko w godzinach otwarcia obiektu.
41. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy ciała powstałe
podczas korzystania z obiektu.
42. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie, w szczególności rzeczy
wartościowe lub dokumenty, zagubione na terenie obiektu oraz utracone na skutek kradzieży.
43. Korzystający z obiektu naruszający porządek i bezpieczeństwo ponoszą odpowiedzialność
materialną za powstałe szkody, a w przypadku nieletnich ich rodzice lub opiekunowie.
44. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń
obsługi obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu oraz pociągnięte
do odpowiedzialności,
45. Wszelkiego rodzaju spory i wątpliwości wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu
oraz skargi i wnioski przyjmuje i rozstrzyga Prezes BOSiR Sp. z o.o.
46. Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych osób
korzystających ze stadionu sportowego w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły i klubu
wyłącznie do celów promocyjnych i marketingowych BOSiR (strona internetowa, zdjęcia
pamiątkowe itp.),
47. Zarządca obiektu w celach reklamowych i promocyjnych w ramach prowadzonej działalności
i świadczonych usług uprawniony jest do utrwalania i upubliczniania wizerunku osób
korzystających z obiektu, co nie narusza to praw i wolności, w szczególności prawa
do prywatności i ochrony danych osobowych.
48. Obiekt jest monitorowany co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób na nim przebywających.
Korzystający wyraża zgodę na monitorowanie pobytu na stadionie oraz na wykorzystanie
materiałów w ten sposób powstałych do rozstrzygania kwestii spornych oraz zgodności
zachowania z regulaminem.

Kontakt
Stadion lekkoatletyczny w Barcinie
ul. Jakuba Wojciechowskiego 10,
e-mail: kontakt@bosir-barcin.pl

