
 
 

Załącznik Nr 2 
         do Zarządzenia Nr 1/2012 

Dyrektora MOSiR Czeladź 
z dnia 01.03.2012 

 
 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
W CZELADZI 

 
REGULAMIN STADIONU SPORTOWEGO 

 
§ 1 

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 
 

1. Niniejszy regulamin obowi ązuje na terenie Stadionu Sportowego MOSiR Czelad ź w Czeladzi przy ul. Sportowej. 
2. Osoby przebywaj ące na terenie Stadionu podlegaj ą przepisom porz ądkowym dotycz ącym tego terenu oraz zasadom i przepisom 

wynikaj ącym z powszechnie obowi ązującego prawa. 
3. Wejście na teren stadionu oznacza automatycznie ich bez wzgl ędną akceptacj ę. 
 

§ 2 
PRZEZNACZENIE 

 
1. Stadion jest miejscem na którym rozgrywane s ą mecze i treningi piłki no żnej oraz organizowane s ą inne imprezy sportowe             

i kulturalne. 
2. Przebywanie na Stadionie w czasie kiedy nie odby wają się mecze,  treningi oraz imprezy jest zabronione. 
3. Stadion nie jest powszechnie dost ępny. 
4. MOSiR nie gwarantuje rozegrania meczu w konkretn ym dniu o okre ślonej porze, oraz zastrzega sobie prawo do zmian 

ogłoszonych terminów bez zapowiedzenia i z wył ączeniem odpowiedzialno ści. 
 

§ 3 
KONTROLA WEJ ŚCIA 

 
1. MOSiR zastrzega sobie wył ączne prawo do ustalania zasad wpuszczania osób na t eren stadionu. Pod żadnym warunkiem nie b ędą 

wpuszczane na teren osoby, wobec których zastosowan o zakaz wst ępu na stadion (tzw. zakaz stadionowy). 
2. Osoby niepełnoletnie mog ą przebywa ć na Stadionie tylko pod opiek ą trenera, instruktora lub pod opiek ą innej osoby dorosłej. 
3. Przebywa ć na Stadionie oraz korzysta ć z urządzeń stadionowych mog ą jedynie osoby posiadaj ący dowód uprawniaj ący do 

przebywania na obiekcie. 
4. Każdy jest zobowi ązany przy wej ściu na Stadion, bez wezwania okaza ć słu żbie porz ądkowej swoj ą kartę wst ępu lub dowód 

uprawniaj ący do wst ępu na obiekt. 
5. Służba porz ądkowa jest uprawniona do sprawdzania osób przy u życiu środków technicznych, w celu stwierdzenia czy osoby te 

nie stanowi ą zagro żenia z powodu spo życia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia  broni lub przedmiotów 
niebezpiecznych. 

6. Osoby nie posiadaj ące kart wst ępu, nietrze źwe i stanowi ące ryzyko niebezpiecze ństwa nie b ędą wpuszczane na Stadion. 
 

§ 4 
ZACHOWANIE NA STADIONIE 

 
1. Każdy kto przebywa na Stadionie powinien zachowa ć się tak, aby nie szkodzi ć i nie zagra żać innym. 
2. Widzowie obowi ązani są stosowa ć się do zarządzeń policji, stra ży miejskiej, słu żby porz ądkowej oraz zalece ń organizatora 

imprezy. 
3. Zabrania si ę zastawiania przedmiotami oraz gromadzenia si ę osób w wej ściach, wyj ściach oraz na drogach ewakuacyjnych bez 

zgody organizatora imprezy. 
4. Przypadki łamania regulaminu, niszczenia infrastruktury obiektu, a także innych niepokojących zdarzeń należy bezzwłocznie zgłaszać w 

następującej kolejności: 
o Straż Miejska – Służba Stałego Dyżuru, tel. 32/ 76-37-964 
o Policja – komisariat w Czeladzi, tel. 269-85-12  
o Straż pożarna: 998  
o Pogotowie ratunkowe: 999 lub 32/265-16-44 (szpital w Czeladzi) 

 
§ 5 

ZAKAZY 
 
1. Zabrania si ę wnoszenia na teren Stadionu: 

-    napojów alkoholowych, 
-    wszelkiego rodzaju broni, środków pirotechnicznych ( petard, rac świetlnych, fajerwerków, kul świszcz ących itp. ), 
-    substancji żrących, cuchn ących i pojemników z gazem, przedmiotów niebezpieczn ych ( pr ęty, kulki metalowe itp. ),                                                                          
-    przedmiotów  wielkogabarytowych, drzewców do f lag i transparentów, 
-    butelek szklanych i innych przedmiotów  wykona nych z kruchego, p ękającego lub szczególnie twardego materiału, 

2. Ponadto zakazuje si ę: 
-    wchodzenia i przechodzenia przez fasady, płoty , mury, ogrodzenia, 
-    wchodzenia na drzewa, maszty, dachy oraz obsza ry które nie s ą przeznaczone dla widzów (boiska, pomieszczenia wew nętrzne,                            
     pomieszczenia słu żbowe), 
-    rzucania wszelkimi przedmiotami, 
-    używania wulgarnego i obra źliwego słownictwa i obra żania jakichkolwiek osób 
-    rozniecania ognia, u żywania środków pirotechnicznych,   
-    sprzedawania towarów lub kart wst ępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadza nia zbiórek bez zgody Dyrektora                                                       
     MOSiR, 
-    pisania na budowlach, urz ądzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania, 
-    załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toale tami i za śmiecania Stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie               
     przedmiotów, 
-    wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i tran sparentów o tre ściach obra źliwych i prowokuj ących, 
-    wprowadzania na teren Stadionu zwierz ąt (za wyj ątkiem zwierz ąt-przewodników), a tak że imprez z ich udziałem. 



3. W razie stwierdzenia posiadania przedmiotu, na k tórego posiadanie wymagane jest zezwolenie, słu żby porz ądkowe zatrzymuj ą 
osob ę kontrolowan ą i niezwłocznie przekazuj ą policji. 

4. W przypadku ujawnienia przedmiotów, których posi adanie stwarza niebezpiecze ństwo innym uczestnikom, na czas imprezy, za 
pokwitowaniem zostaj ą przekazane do depozytu organizatora. 

5. Depozyt tworzy organizator imprezy, który po jej  zakończeniu niezwłocznie wydaje zatrzymane przedmioty ni e podlegaj ące 
przepadkowi. 

 
 

§ 6 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 
1. Osoby naruszaj ące zasady Regulaminu, porz ądku i bezpiecze ństwa na Stadionie b ędą poci ągniętej do odpowiedzialno ści karno – 

administracyjnej i cywilnej. 
2. MOSiR zastrzega sobie prawo usuni ęcia z terenu obiektu przez słu żby porz ądkowe lub policj ę każdej osoby nie stosuj ącej si ę do 

powy ższych zasad i przepisów, lub  której obecno ść na terenie mogłaby z ró żnych powodów by ć interpretowana jako źródło 
zagro żenia dla innych osób. 

3. W stosunku do osób nagminnie naruszaj ących niniejszy regulamin mo że zostać wydany zakaz wst ępu na Stadion. 
4. Wypadki lub szkody nale ży natychmiast zgłasza ć organizatorom imprezy, oraz kierownictwu MOSiR Cze ladź. 
 
 
 
                                                                                                                                                             Dyrektor 
 
                 MOSiR Czelad ź 


