REGULAMIN KORZYSTANIA z BOISK PIŁKARSKICH
zlokalizowanych na stadionie sportowym przy ul. Niepodległości 11
w Kostrzynie nad Odrą.
§1
CZĘŚĆ OGÓLNA
1.Boiska piłkarskie zlokalizowane na stadionie sportowym przy
ul. Niepodległości 11 w Kostrzynie nad Odrą, stanowią własność Miasta
Kostrzyn nad Odrą, służącą rozwojowi sportu i rekreacji oraz
przeprowadzeniu rozgrywek piłkarskich.
2. Do dyspozycji są następujące boiska piłkarskie:
a) boisko piłkarskie trawiaste – płyta główna - nawierzchnia naturalna,
trawiasta o wymiarach 110 x 70 m,
b) boisko piłkarskie trawiaste – płyta boczna - nawierzchnia naturalna,
trawiasta o wymiarach 110 x 69 m,
c) boisko piłkarskie - płyta boczna – nawierzchnia naturalna
o wymiarach 105 x 65 m,
d) boisko piłkarskie - płyta boczna do gier młodzieżowych –
nawierzchnia naturalna o wymiarach 65 x 65 m.
3. Z boisk mogą korzystać drużyny piłkarskie młodzieżowe i seniorskie
realizujące zadania w zakresie szkolenia dzieci, młodzieży oraz dorosłych
uzdolnionych sportowo oraz zorganizowane grupy szkolne i amatorskie
sportowe, będące pod nadzorem trenera, nauczyciela lub instruktora
w czasie zgodnym z harmonogramem zajęć sportowych.
4. Maksymalny czas jednorazowego korzystania z boiska wynosi do dwóch
godzin.
5. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych
(szatnie, prysznice, ubikacje), mieszczących się na parterze budynku
administracyjno-sportowego Stadionu Miejskiego MOSiR w Kostrzynie nad
Odrą.
6. Boiska udostępniane są wszystkim zainteresowanym na równych warunkach.
7. Administrowanie boiskami prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kostrzynie nad Odrą.
8. Boiska są czynne:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 20.00
- w soboty i niedzielę od 10.00 – 20.00,
za wyjątkiem dni w których są rozgrywane mecze objęte kalendarzem
rozgrywek.
9. W godzinach 20.00 – 8.00 zabronione jest przebywanie na terenie stadionu
sportowego osób nie upoważnionych przez zarządcę.
10. Wszystkie osoby przebywające na terenie stadionu i boisk zobowiązane są
do podporządkowania się poleceniom pracowników stadionu, służb
porządkowych, ochroniarskich i osób upoważnionych przez zarządcę.
§2
WARUNKI KORZYSTANIA
1.Przed wejściem na boisko należy obowiązkowo zapoznać się z niniejszym
regulaminem.
2. Każda osoba znajdująca się na terenie boiska, winna obowiązkowo
podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom zarządzającego
i obsługi.
3. Na terenie boisk jak i w ich sąsiedztwie obowiązuje zakaz:
a) palenia papierosów,
b) spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków
odurzających,
c) wprowadzania zwierząt,
d) poruszania się na rowerze, rolkach, deskorolkach i innym podobnym
sprzęcie, pojazdami mechanicznymi poza wyznaczonymi strefami,
e) korzystania z boiska po godzinach otwarcia,
f) zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników zajęć.
4. Zabrania się:
a/ wnoszenia na teren obiektu sportowego i boisk materiałów
i przedmiotów niebezpiecznych, takich jak: butelki, puszki, kubki itp.
wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału.
b/ wnoszenia przedmiotów, materiałów oraz urządzeń mogących stwarzać
niebezpieczeństwo dla użytkowników, obiektu,
c/ wnoszenia broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą być
użyte jako broń lub pociski,
d/ wnoszenia pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące,
chemiczne lub powodujące zniszczenia,

e/ wnoszenia i używania ogni sztucznych, petard, rac, świec dymnych.
5. Na terenie stadionu zakazuje się:
a/ rzucania przedmiotami z zamiarem użycia jako broni lub pocisków,
b/ zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą,
c/ używania wulgarnych lub obraźliwych słów,
d/ przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób
nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są
przeznaczone do powszechnego użytku, takich zwłaszcza jak boiska lub inne
obiekty i urządzenia służące uprawianiu sportu,
e/ umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach
napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez zgody zarządcy,
f/ wchodzenia na ogrodzenia, drzewa, słupy, maszty, dachy,
g/ rozniecania ognia,
h/ wprowadzania zwierząt (nie dotyczy osób niewidomych używających psów
jako przewodników),
5. Wszystkich korzystających z boisk obowiązuje strój sportowy oraz
odpowiednie obuwie sportowe.
6. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie w trakcie trwania imprez, przed jej
rozpoczęciem, jak i po zakończeniu, odpowiada organizator imprezy. Na
organizatorze – gospodarzu imprezy ciąży obowiązek zapewnienie pełnego
bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, a także pełną odpowiedzialność za
prawidłowe wykonywanie tego obowiązku.
7. Na terenie całego obiektu boisk obowiązuje bezwzględne przestrzeganie
przepisów BHP, ppoż. oraz wewnętrznych przepisów.
§3
ZASADY KORZYSTANIA
1.Korzystanie z obiektu sportowego wraz z piłkarskimi płytami obowiązuje na
zasadzie umowy dotyczącej udostępniania obiektów sportowych MOSiR na
rzecz realizacji zadania statutowego w danym roku kalendarzowym.
2. Zawarta umowa określa zasady i sposób korzystania z obiektu sportowego
stadionu oraz jego urządzeń w zakresie organizacji imprez, meczów
piłkarskich, zajęć treningowych.

3. Ponadto rezerwacji należy dokonać:
- pisemnie lub e-mailem (mosir-kostrzyn@post.pl) w MOSiR Kostrzyn nad
Odrą na 7 dni przed terminem korzystania,
- lub telefonicznie pod nr 95 752 3716 oraz na bieżąco w danym dniu po
uzgodnieniu z zarządzającym.
4. Rezerwacja boiska staje się nieważna w przypadku braku uczestników zajęć.
5. Na boisku mogą przebywać jednocześnie:
a) dwie drużyny piłki nożnej w przypadku rozgrywania meczu,
b) trzy i więcej drużyn w przypadku rozgrywania turniejów,
c) drużyny klubu sportowego (instytucji, stowarzyszenia, szkoły, itp.)
w czasie zajęć treningowych.
6. Korzystający z boisk odbywają zajęcia według ustalonego harmonogramu
zajęć treningowych oraz terminarza spotkań piłkarskich.
7. Informacje dotyczące rezerwacji boisk, można uzyskać w biurze ośrodka, a
także na stronie internetowej www.mosir-kostrzyn.pl
8. Zajęcia mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego trenera,
nauczyciela lub instruktora.
9. Osoby prowadzące zajęcia (trener, nauczyciel lub instruktor) odpowiedzialne
są za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć,
porządek i dyscyplinę ćwiczących.
10 .Osoby prowadzące zajęcia (trener, nauczyciel lub instruktor) powinny
sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, który użytkować
będą korzystający z boisk, a w przypadku zauważenia usterek, niezwłocznie
zgłosić ten fakt zarządzającemu boiskami.
11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych lub złego stanu płyty
piłkarskiej zarządzający może zawiesić możliwość korzystania z boisk.
12. Nadzór nad konserwacją i utrzymaniem stadionu i boisk oraz terminami ,
organizacja imprez, treningów i zajęć sportowych sprawuje dyrektor MOSiR.
13. Przy organizowaniu imprez masowych wymagane są stosowne pozwolenia.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Korzystający z boisk zobowiązani są do dbałości o boiska i wszystkie
znajdujące się na terenie obiektu urządzenia, do utrzymania czystości przed,
w trakcie i po zakończonych zajęciach, meczach piłkarskich, itp..
2. Z urządzeń, sprzętu i wyposażenia należy korzystać zgodnie z ich
przeznaczeniem.
3. Materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody ponosi użytkownik.
4. Administrujący nie ponosi odpowiedzialności za garderobę, sprzęt, jak i
Przedmioty, rzeczy pozostawione na terenie całego obiektu sportowego,
w szatni lub bez opieki.
5. Za niewłaściwe zachowanie, nie reagowanie na polecenia zarządzającego
oraz rażące naruszanie regulaminu, korzystający z boisk może zostać
natychmiast usunięty.
7. Korzystanie z boisk dla kostrzyńskich stowarzyszeń sportowych
prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą jest nieodpłatne.
8. Korzystanie z boisk piłkarskich dla pozostałych kostrzyńskich stowarzyszeń
sportowych (grupy seniorskie) jest odpłatne na podstawie zawartych umów.
9. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania boisk należy kierować do biura
MOSiR Kostrzyn nad Odrą lub pod numer telefoniczny biura MOSiR
95 752 3716.

