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UCHWAŁA NR XLV/263/2014
RADY GMINY RADOSZYCE
z dnia 5 listopada 2014 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXVI/158/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 października 2009r. w sprawie
ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej: stadionu gminnego
przy ul. Krakowskiej 103, gminnej hali sportowej przy ul. Żeromskiego 27 i boiska sportowego
z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy ul. Żeromskiego 27 w Radoszycach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594; z późn. zm.) Rada Gminy Radoszyce uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/158/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 października 2009r. w sprawie
ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej: stadionu gminnego przy ul.
Krakowskiej 103, gminnej hali sportowej przy ul. Żeromskiego 27 i boiska sportowego z nawierzchnią ze
sztucznej trawy przy ul. Żeromskiego 27 w Radoszycach, w §1 dokonuje się zmian ust.1 poprzez nadanie mu
nowego brzmienia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego

Przewodnicząca Rady
Gminy
Agata Binkowska
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/263/2014.
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 5 listopada 2014 r.

REGULAMIN
STADIONU GMINNEGO
§1
Regulamin stadionu gminnego zwany dalej „regulaminem”, określa zasady korzystania z boisk, urządzeń
i pomieszczeń stadionu gminnego, położonego w Radoszycach przy ul. Krakowskiej 103, zwanego dalej
„stadionem” i obowiązuje na całym terenie.
§2
1. Stadion stanowi własność komunalną Gminy Radoszyce.
2. Stadion jest administrowany przez Urząd Gminy w Radoszycach.
3. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej i służy celom upowszechniania kultury fizycznej
w zakresie dyscyplin sportowych, do których jest przygotowany i wyposażony.
4. Stadion może również służyć innym celom, w tym do odbywania imprez rekreacyjnych i innych, po
uzyskaniu zgody Wójta Gminy Radoszyce z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.
§3
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1. Zajęciach i imprezach – należy przez to rozumieć zajęcia sportowe, rozgrywki sportowe, mecze, imprezy
rekreacyjno-sportowe oraz inne imprezy, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4.
2. Organizatorze zajęć lub imprezy – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę
nieposiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą zajęcia lub imprezę, o których mowa w § 2 ust. 3
i 4.
3. Administratorze stadionu – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Radoszyce bądź upoważniony przez
niego podmiot lub osobę.
§4
1. Stadion jest powszechnie dostępny z zastrzeżeniem ust. 2-4 i § 5.
2. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia szkolne oraz inne imprezy rekreacyjno-sportowe
odbywają się wg wcześniej ustalonego przez administratora stadionu harmonogramu
tygodniowego/miesięcznego.
3. Udostępnienie stadionu lub jego części organizatorowi zajęć lub imprezy następuje na podstawie umowy
zawartej przez organizatora z administratorem stadionu.
4. Administrator stadionu nie ponosi odpowiedzialności za nie przygotowanie stadionu lub brak dostępu do
stadionu, w przypadku nie zgłoszenia terminu lub nieuzgodnionej z administratorem zmiany terminu.
5. Korzystanie ze stadionu jest bezpłatne.
§5
1. Ze stadionu mogą korzystać po uzyskaniu zgody od administratora stadionu i zapoznaniu się
z regulaminem:
1) mieszkańcy gminy Radoszyce,
2) szkoły i przedszkola z terenu gminy Radoszyce,
3) kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej na podstawie umowy na korzystanie z urządzeń
stadionu zawartej z administratorem stadionu,
4) zakłady pracy, instytucje, organizacje i zorganizowane grupy sportowe na podstawie
umowy na korzystanie z urządzeń stadionu zawartej z administratorem stadionu
5) uczestnicy oraz kibice wyłącznie na organizowanych imprezach z udziałem publiczności.
2. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń sportowych mogą tylko osoby mające zajęcia sportowe
lub uczestniczące w zorganizowanych imprezach.
3. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie stadionu
tylko pod opieką osób dorosłych.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–3–

Poz. 3055

4. Podmioty wymienione w ust.1 mogą prowadzić zajęcia na stadionie pod kierunkiem nauczyciela, trenera
lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.
5. Administrator stadionu nie zapewnia osobom korzystającym ze stadionu jakiejkolwiek ochrony
i nadzoru osób ćwiczących, biorących udział w zajęciach i imprezach sportowych, jak i osób
przebywających na terenie obiektu w charakterze widzów. Wszelką odpowiedzialność ponoszą
organizatorzy zajęć, zawodów i innych imprez.
§6
1. Osoby korzystające ze stadionu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
2) utrzymania czystości na terenie stadionu,
3) pobierania kluczy i zamykania szatni oraz sanitariatu,
4) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
5) przestrzegania przepisów bhp, p. ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych,
6) po zakończeniu zajęć, uporządkowania sprzętu sportowego i zdania kluczy,
7) wyłączenia oświetlenia, zakręcenia wody w szatniach i sanitariatach.
2. O wszystkich uszkodzeniach wyposażenia i urządzeń stadionu oraz zaistniałych zagrożeniach
należy natychmiast powiadomić administratora stadionu.
3. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu i wyposażenia stadionu grożącego
wypadkiem.
4. Wszelkie osoby przebywające na terenie stadionu zobowiązane są do podporządkowania się
poleceniom administratora stadionu, służb porządkowych i osób do tego upoważnionych.
5. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć sportowych odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca
zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor, organizator zajęć). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe
sprawdzenie przed zajęciami urządzeń stadionu pod względem bezpieczeństwa.
§7
1. Do obowiązków organizatora imprezy należy w szczególności:
1) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem
imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,
2) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób
zamierzających wnieść na teren stadionu przedmioty wymienione w § 8 ust. 2.
3) usuwanie z terenu stadionu osób niestosujących się do postanowień regulaminu, stwarzających
zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników imprezy i innych osób dopuszczających się
niszczenia mienia.
4) ustalenie z administratorem stadionu, przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych dla
uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.
5) niezwłoczne podejmowanie zadań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia
uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczenia mienia.
6) zapewnienie drożności wejść i wyjść ze stadionu oraz dróg na terenie stadionu, w tym zwłaszcza
drogi ewakuacyjnej.
7) niezwłoczne poinformowanie administratora stadionu o szkodach w mieniu stadionu powstałych
w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą.
8) pokrycie wszystkich kosztów napraw szkód powstałych w czasie trwania imprezy lub
w związku z imprezą.
2. Na organizatorze imprezy ciąży obowiązek zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom
imprezy, a także pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie tego obowiązku.
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§8
1. Każdy, kto przebywa na terenie stadionu powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał
innym.
2. Zabrania się wnoszenia na teren stadionu następujących przedmiotów:
1) broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą być użyte, jako
broń lub pociski,
2) twardych przedmiotów o dużej objętości (deski, stołki, plansze, itp.),
3) drzewców do flag i transparentów,
4) materiałów wybuchowych, ogni sztucznych, rac, petard, fajerwerków, świec dymnych, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, z zastrzeżeniem ust.4,
5) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących, farbujących lub powodujących
zanieczyszczenia,
6) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
7) butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego bądź twardego materiału,
8) przedmiotów, materiałów lub urządzeń, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla korzystających
ze stadionu,
9) napojów alkoholowych,
10) urządzeń z napędem mechanicznym, służących do wytwarzania hałasu.
3. Ponadto, zakazuje się:
1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju
środków odurzających,
2) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (boisko, szatnie, pomieszczenia
służbowe itp.),
3) rzucania wszelkimi przedmiotami,
4) używania jakichkolwiek źródeł ognia,
5) spożywania alkoholu i innych środków odurzających, palenia tytoniu i żucia gumy,
6) niszczenia wyposażenia i urządzeń stadionu
7) zaśmiecania stadionu,
8) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów- przewodników osób niewidomych lub za wyjątkiem
organizowania wystaw zwierząt,
9) wjeżdżania na teren stadionu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia administratora, za
wyjątkiem pojazdów służb medycznych, policji, straży pożarnej oraz pojazdów użytkowanych
przez osoby niepełnosprawne,
10) wjeżdżania na nawierzchnię bieżni i boisk rowerami i innymi pojazdami mechanicznymi,
11) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
12) wszelkiego handlu, rozdawania druków, ulotek i przeprowadzania zbiórek pieniężnych
i rzeczowych bez zgody administratora stadionu.
13) używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych lub rasistowskich
piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,
14) wywieszania flag lub transparentów o treści obraźliwej, prowokacyjnej lub rasistowskiej,
15) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby
porządkowe lub organy Policji,
4. Organizator imprezy może wnieść na teren stadionu i używać ogni sztucznych, rac, petard, świec
dymnych lub materiałów pirotechnicznych, jeżeli wynika to z programu imprezy oraz jeśli umowa
zawarta z administratorem stadionu zawiera postanowienie w tej sprawie.
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§9
Zasady korzystania z boisk piłkarskich:
1. Główne boisko piłkarskie może być używane do celów zawodów piłkarskich
i treningowych w czasie nie dłuższym niż 4 godziny tygodniowo. Ograniczenie jest konieczne dla
utrzymania trawiastej nawierzchni boiska.
2. Korzystający z boiska piłkarskiego zobowiązany jest do wyrównywania uszkodzeń
w murawie boiska po meczach i treningach.
3. Główne boisko piłkarskie i boisko treningowe nie mogą być używane w przypadku rozmiękłej
nawierzchni spowodowanej deszczem lub śniegiem.
4. Boiska mogą być przez administratora stadionu wyłączone z eksploatacji celem poddania ich zabiegom
agrotechnicznym.
§ 10
Zasady korzystania ze sprzętu i urządzeń sportowych i innych:
1. Korzystający z urządzeń stadionu używają swojego sprzętu i materiałów uzupełniających, niezbędnych
do realizacji dyscyplin sportowych, którymi się zajmują (siatki, piłki, wapno lub farba do znakowania
linii, słupki, płotki, itp.).
2. Ciężki sprzęt sportowy ruchomy (bramki treningowe itp.) powinien być bezwzględnie zawsze
zamocowany do podłoża. Nie wolno go pozostawiać bez zamocowania, również po zajęciach
i treningach. Korzystający z urządzeń stadionu zobowiązani są do niedemontowania bramek
treningowych i nie używania bramek treningowych niezamocowanych do podłoża.
3. Korzystający z urządzeń stadionu zobowiązani są do używania urządzeń, wyposażenia
i sprzętu sportowego znajdującego się na stadionie zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Korzystanie ze sprzętu i urządzeń sportowych odbywa się na odpowiedzialność użytkowników
stadionu, którzy są zobowiązani do stosowania urządzeń i sprzętu spełniającego warunki
bezpieczeństwa.
5. Administrator stadionu nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i bezpieczeństwo sprzętu
i urządzeń sportowych nie stanowiących jego własności i nie związanych trwale
z boiskami piłkarskimi i boiskiem wielofunkcyjnym

1.
2.
3.

4.

§ 11
Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią:
Administrator stadionu udostępnia boiska wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią do celów
treningowych i do rozgrywek ligowych, zgodnie z zatwierdzonym przez administratora terminarzem.
Osoby korzystające z boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią zobowiązane są do używania
obuwia z miękką podeszwą, przystosowaną do gry na boisku tego typu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b) używania butów z twardą podeszwą z ostrymi kantami, damskich szpilek,
c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower,
motorower, deskorolka, rolki, itp.,
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, tłuczenia opakowań szklanych na
płycie boiska.
Administrator stadionu, w zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c) nakazać opuszczenie terenu boiska i stadionu.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–6–

Poz. 3055

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do
odpowiedzialności karno – administracyjnej.
§ 12
Za rzeczy pozostawione w szatni i na stadionie administrator stadionu nie ponosi odpowiedzialności.
§ 13
Za wszelkie zniszczenia urządzeń, sprzętu itp., wynikłe z przyczyn niewłaściwego korzystania ze
stadionu, obciążony będzie korzystający lub przebywający na terenie stadionu, powodujący
zniszczenie.
§ 14
Administrator stadionu nie odpowiada za ewentualne niepożądane skutki dla zdrowia oraz wypadki
spowodowane w wyniku nieprzestrzegania regulaminu lub poleceń pracowników obsługi stadionu.

