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Poz. 4245
UCHWAŁA NR XXVIII/211/2013
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze Stadionu Piłkarskiego GLKS
ul. Zamkowa 22 w Fałkowie
Na podstawie art. 40 ust.1, ust.2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) Rada Gminy w Fałkowie uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin korzystania ze Stadionu Piłkarskiego GLKS ul. Zamkowa 22 w Fałkowie
o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego, BIP oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Fałkowie
i Stadionu Piłkarskiego w Fałkowie.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Szymczyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/211/2013
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 27 listopada 2013 r.
REGULAMIN OBIEKTU - STADIONU PIŁKARSKIEGO GLKS
ul. Zamkowa 22 w Fałkowie
Na podstawie przepisów art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(t.j. Dz. U. 2013. poz. 611 ze zm.) wprowadza się niniejszy regulamin obiektu – stadionu piłkarskiego:
§ 1. Stadion GLKS usytuowany w Fałkowie jest siedzibą Klubu GLKS w Fałkowie.
§ 2. Stadion jest obiektem, na którym mogą być organizowane imprezy masowe - mecze piłki nożnej oraz
inne imprezy niepodlegające przepisom Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych – wystawy, konferencje
prasowe, prezentacje, itp.
§ 3. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady udostępnienia obiektu, natomiast zasady uczestnictwa
w imprezach masowych organizowanych na stadionie GLKS Fałków określa Regulamin imprezy masowej.
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu.
§ 4. 1. Zgoda na pozwolenie wejścia na teren obiektu oraz możliwość pozostania na nim wydaje klub lub
zarządca obiektu jeżeli taki jest ustanowiony.
2. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą
wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej i inne służby mundurowe czy ratownicze.
§ 5. 1. W dniu organizowanej imprezy masowej - meczu piłki nożnej, stadion jest wyłączony z dostępności
osób nieuprawnionych na 3 godz. do rozpoczęcia imprezy.
2. Na teren organizowanej imprezy masowej w czasie wskazanym w ust.1 do momentu udostępnienia
stadionu publiczności mogą wejść wyłącznie osoby posiadające imienne identyfikatory wydane przez
organizatora imprezy.
3. Wejścia dla publiczności będą uruchamiane na godzinę przed planowanym rozpoczęciem meczu.
Podczas pozostałych imprez masowych i innych wydarzeń, zasady dostępności do obiektu określa organizator
imprezy.
§ 6. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe
i telewizyjne, profesjonalne filmowanie i wykonywanie zdjęć na stadionie może odbywać się tylko i wyłącznie
za zgodą Klubu, zarządcy obiektu lub organizatora imprezy masowej.
§ 7. 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu:
a) jakiejkolwiek broni;
b) wyrobów pirotechnicznych i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju
materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
c) alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
d) materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
e) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
f) materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgoda organizatora;
2. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności:
pola gry, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady stadionu, płotów, ogrodzeń,
dachu stadionu, masztów oświetleniowych, pomostów telewizyjnych oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń
i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora
imprezy.
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§ 8. 1. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem
osoby ze stadionu przez służbę ochrony.
2. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
§ 9. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) dochodzenia roszczeń za wyrządzone szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
b) unieważnienia dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę masową, zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.
§ 10. Klub, właściciel obiektu lub organizator imprezy masowej w trosce o bezpieczeństwo uczestników
imprez masowych ma prawo dokonać zmiany zasad dostępności stadionu przy zachowaniu obowiązku
poinformowania osób w ogólnie przyjęty sposób, w tym za pomocą tablic ogłoszeniowych, przez media
i Internet.
§ 11. 1. Regulamin obiektu – stadionu piłkarskiego wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 roku.
2. Regulamin winien być udostępniony poprzez umieszczenie postanowień niniejszego regulaminu na
stronie internetowej klubu oraz poprzez rozplakatowanie przy bramach wejściowych na stadion.

