Regulamin korzystania ze stadionu miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej
§1
Regulamin określa zasady korzystania ze stadionu miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej.

§2
Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
1.

Stadionie – należy rozumieć stadion miejski w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy

Warchalskiego 3.
2.

Administratorze – należy rozumieć jednostkę organizacyjną Miasta Ostrów Mazowiecka –

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. H. Trębickiego 10.
3.

Organizatorze – należy rozumieć organizatora imprezy określonego w ustawie z dnia

22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 108, poz. 909 ze
zmianami).
§3

Stadion obejmuje boisko, urządzenia na nim znajdujące się, pomieszczenie z nim związane wraz
z terenem w obrębie ogrodzenia zewnętrznego.
§4

1.

Stadion służy celom kultury fizycznej – przeprowadzenia treningów, rozgrywek piłkarskich,
szkolnych zajęć sportowych, rekreacji, itp.

2.

Stadion może być wykorzystywany w celu przeprowadzania innych imprez organizowanych
na podstawie zawartych umów.
§5

1.

W godzinach od 8.00 do 15.00 stadion udostępnianych jest nieodpłatnie na realizację zadań

dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół, dla których
organem prowadzącym jest miasto Ostrów Mazowiecka.
2.

W pozostałych godzinach obiekt udostępniany jest odpłatnie.

3.

Za zgodą Burmistrza z odpłatności mogą być zwolnione kluby sportowe, stowarzyszenia

sportowe oraz inne organizacje działające w sferze kultury fizycznej i sportu.

§6
Na terenie stadionu zabrania się:
1.

Wnoszenia i używania:
- materiałów pirotechnicznych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu.

2.

Wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających.

§7

Korzystanie ze stadionu przez organizacje, instytucje i osoby indywidualne jest możliwe tylko po
uzyskaniu zgody administratora.

§8

Zaistnienie wypadku lub szkody należy zgłosić niezwłocznie organowi lub administratorowi.

§9

1.

Grupy zorganizowane mogą korzystać ze stadionu zgodnie z harmonogramem i w obecności

trenera, nauczyciela lub instruktora, który ponosi odpowiedzialność za grupę.
2.

Osoby małoletnie do lat 15 korzystające z urządzeń sportowych mogą przebywać na terenie

stadionu tylko pod opieką osób dorosłych.
3.

Osoby indywidualne korzystają ze stadionu i urządzeń na własną odpowiedzialność.

§ 10
Za bezpieczeństwo i porządek na stadionie w czasie imprez odpowiada organizator lub prowadzący
zajęcia sportowe.

