
  Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 2/2018 

  Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji 

  w Krośnie Odrzańskim 

  z dnia 5 kwietnia 2018 r. 

 

 

Regulamin stadionu piłkarskiego 

1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb korzystania ze stadionu piłkarskiego 

stanowiącego mienie Gminy Krosno Odrzańskie, zwanego dalej stadionem. 

2. Stadion przy ul. Pocztowej 27 jest obiektem administrowanym przez Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3. 

3. Osoby korzystające ze stadionów mają obowiązek zapoznać się z regulaminem 

obiektu. 

4. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z usług wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich 

5. Osoby korzystające ze stadionu obowiązuje obuwie sportowe dostosowane do rodzaju 

nawierzchni danego boiska. 

6. Odrębny regulamin obowiązuje w Centrum Rekreacyjnym (kręgielnia i squash), 

znajdującym się w obrębie stadionu. 

7. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom porządkowym 

dotyczącym tego terenu oraz zasadom i przepisom Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

8. Stadion jest miejscem powszechnie dostępnym (z wyjątkiem imprez na które 

sprzedawane są bilety lub karnety wstępu). 

9. Nieodpłatnie można korzystać z następujących obiektów i urządzeń: bieżnia, boisko 

do siatkówki plażowej, koszykówka, piłki nożnej (tylko boisko w górnej części  

o wymiarach 20x40m), skoczni w dal, rzutni do pchnięcia kulą. 

10. Odpłatne korzystanie obejmuje główną płytę boiska oraz dwie płyty treningowe  

w górnej części stadionu. Odpłatne jest także korzystanie z urządzeń i sprzętu 

znajdującego się w Centrum Rekreacyjnym. Opłaty należy uiszczać przed wynajęciem 

obiektu w biurze Centrum Rekreacyjnego. 

11. Istnieje możliwość wynajęcia całego stadionu – po wcześniejszym uzgodnieniu 

szczegółów z dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

12. OSiR zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania zasad i wpuszczania osób na teren 

stadionu. Pod żadnym warunkiem nie będą wpuszczone na teren osoby, wobec 

których zastosowano zakaz wstępu na stadion (tzw. zakaz stadionowy). 

13. Przebywać na stadionie oraz korzystać  urządzeń stadionowych mogą wszystkie osoby 

po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikom OSiR. 

14. Każdy jest zobowiązany przy wejściu na stadion bez wezwania okazać służbie 

porządkowej swoją kartę identyfikacyjną lub dowód uprawniający do wstępu. 

15. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób również przy użyciu 

środków technicznych celem stwierdzenia czy nie stanowią one zagrożenie 

bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia 

broni lub przedmiotów niebezpiecznych. 

16. OSiR zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren lub wydalenie z terenu 

osoby, która nie zezwoli na przeszukanie przez służby porządkowe. 



17. Osoby, które nie posiadają kart wstępu, nietrzeźwe, będą pod wpływem substancji 

odurzających i osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa innym uczestnikom nie 

będą wpuszczane na stadion. 

18. Zabrania się wnoszenia na stadion: 

a) napojów alkoholowych i środków odurzających, 

b) wszelkiego rodzaju broni, 

c) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk, 

d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących 

e) szklanych butelek i opakowań, 

f) przedmiotów o dużej objętości, jak: drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki, itd., 

g) fajerwerków, kul świecowych i innych przedmiotów pirotechnicznych, 

h) drzewców do flag i transparentów, 

i) „kominiarek” i wszelkich „masek”, mogących służyć do maskowania się celem 

uniemożliwienia identyfikacji przez organizatora, policje i służby porządkowe. 

19. Ponadto zakazuje się: 

a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla 

powszechnego użytku, mury, płoty, ogrodzenia boiska, urządzenia oświetleniowe, 

drzewa, maszty oraz dachy. 

b) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. boiska, 

pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe), 

c) rzucania wszelkimi przedmiotami, 

d) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych 

piosenek i obrażania jakichkolwiek osób, 

e) rozniecania ognia, 

f) sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków  

i przeprowadzania zbiórek bez zgody dyrektora OSiR-u, 

g) pisania na budowlach, urządzeniach, drogach oraz ich malowania i oklejania, 

h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny 

sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów, 

i) wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach obraźliwych 

lub prowokujących, 

j) wprowadzania zwierząt. Postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z psów 

przewodników. 

20. Zabrania się wstępu osobom, których na stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz 

sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie 

stadionu poza wydzielonymi punktami gastronomicznymi. 

21. Obowiązuje zaraz zastawiania i zasłaniania w jakikolwiek sposób oznaczonych wejść, 

wyjść i dróg ewakuacyjnych. 

22. W razie stwierdzenia posiadania przedmiotu, na którego posiadanie wymagane jest 

zezwolenie, służby porządkowe po ujęciu osoby kontrolowanej niezwłocznie 

przekazują go policji. 

23. W przypadku ujawnienia przedmiotów, których posiadanie stwarza niebezpieczeństwo 

innym uczestnikom, na czas imprezy, za pokwitowaniem zostają przekazane  

do depozytu organizatora. 

24. Depozyt tworzy organizator imprezy, który po jej zakończeniu niezwłocznie wydaje 

zatrzymane przedmioty nie podlegające przepadkowi. 



25. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na 

terenie stadionu, a także za rzeczy pozostawione przez korzystających. 

26. Wszelkie rany i urazy należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub 

pracownikom Ośrodka. 

27. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre 

obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na stadionie,  

a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb 

porządkowych lub pracowników będą usuwane z terenu stadionu, niezależnie od 

ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego. 

28. Osoby niszczące i uszkadzające wyposażenie lub urządzenia stadionu ponoszą 

odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody. 

29. Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące obsługi i funkcjonowania można składać 

kierownikowi Centrum Rekreacyjnego lub w sekretariacie Ośrodka Sport i rekreacji, 

ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie. 

 

 

 

 

         Dyrektor 

         Ośrodka Sportu i Rekreacji 

         w Krośnie Odrzańskim 

 

 

 


