DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 22 maja 2017 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 2017-05-22 11:51:10

Poz. 1786
UCHWAŁA NR XXXVII/263/17
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu gminnego w Klimontowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10, art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwała co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin korzystania ze stadionu gminnego w Klimontowie w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskego.

Przewodniczący Rady
Czesław Fijałkowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/263/17
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 11 maja 2017 r.
Regulamin korzystania ze stadionu gminnego w Klimontowie
§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb korzystania ze stadionu gminnego w Klimontowie
usytuowanego przy ul. Zysmana, zwanego dalej "stadionem" i obowiązuje na jego całym terenie.
§ 2. 1. Stadion stanowi własność komunalną gminy Klimontów zwanej dalej "właścicielem".
2. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej i służy celom upowszechniania kultury fizycznej
w zakresie dyscyplin sportowych, do których jest przygotowany i wyposażony poprzez przeprowadzanie
rozgrywek piłkarskich, zawodów sportowych i rekreacyjnych, treningów, zajęć szkolnych z wychowania
fizycznego oraz indywidualne korzystanie w zakresie kultury fizycznej.
3. Stadion jest również przeznaczony do organizowania innych imprez sportowo - rekreacyjnych,
kulturalnych, oświatowych oraz uroczystości gminnych.
4. W przypadku, gdy organizatorem imprezy, o której mowa w ust. 3 nie jest gmina Klimontów, konieczne
jest uzyskanie zgody właściciela na organizację takiej imprezy.
§ 3. 1. Satdion jest powszechnie dostępny codziennie od godz. 7.00 do godz. 21.00, a w okresie majwrzesień od godz. 6.00 do godz. 22.00. Przepis ten nie ma zastosowania gdy czas zakończenia imprezy
przewidziany jest na godzinę późniejszą.
2. Indywidualne korzystanie ze stadionu nie wymaga zgody właściela.
3. Zgody właściciela i wcześniejszego ustalenia z nim terminu wymaga korzystanie ze stadionu przez kluby
i stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu gminy Klimontów, placówki oświatowe z terenu gminy Klimontów,
instytucje, organizacje i zorganizowane grupy sportowe.
4. Zoerganizowane grupy dzieci i młodzieży mogą korzystać ze stadionu wyłącznie pod opieką
nauczyciela, instruktora lub trenera. Nad bezpieczenstwem grupy oraz przestrzeganiem przez jej uczestników
regulaminu czuwa opiekun grupy.
5. Dzieci oraz młodzież do lat 13 mogą przebywać na stadionie podczas imprez i meczów piłki nożnej
wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna.
§ 4. W celu utrzymania ładu i porządku w czasie imprezy/meczu organizator może powołać służbę
porządkową, której członkowie powinni posiadać identyfikator z pieczęcią i podpisem wystawcy.
§ 5. 1. Korzystanie z infrastruktury sportowej oraz innych urządzeń zlokalizowanych na stadionie odbywa
się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
2. O ewentualnych szkodach korzystający zobowiązani są poinformować właściciela obiektu, niezwłocznie
po ich zaistnieniu.
3. Boisko może być przez właściciela wyłączone z eksploatacji celem poddania go zabiegom
agrotechnicznym.
§ 6. 1. W czasie trwania rozgrywek piłkarskich, imprez sportowo - rekreacyjnych i imprez rozrywkowo kulturalnych należy podporządkować się następującym zasadom:
1) służba porządkowa lub policja ma prawo legitymowania oraz przeszukiwania osób wchodzących lub
przebywających na stadionie,
2) organizator imprezy ma wyłączne prawo do decydowania o wpuszczeniu osób na teren stadionu,
3) uczestnik imprezy, meczu ma obowiązek w czasie jej trwania stosować się do zarządzenia organizatora,
służb porządkowych, policji, służb ratowniczych oraz komunikatów ogłaszanych przez spikera.
2. Uczestnikom imprez/meczów piłkarskich organizowanych na stadionie zakazuje się:
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1) zastawiania wejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych,
2) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla publiczności,
3) wchodzenia na lub przechodzenia przez ogrodzenie,
4) wprowadzania zwierzat na murawę i bieżnię stadionu,
5) używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych lub rasistowskich piosenek
i obrażania innych osón,
6) rzucania jakimikolwiek przedmiotami, szczególnie na płytę boiska lub w innych uczestników imprezy,
7) wzniecania ognia, zapalania petard, fajerwerków lub innych środków pirotechnicznych.
§ 7. 1. Zakaz wstępu na stadion mają osoby:
1) wobec których został orzeczony zakaz wstępu na stadiony przez sąd,
2) znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie
działających środków,
3) posiadające broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje o których mowa
w regulaminie,
4) zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa
lub porządku na terenie stadionu.
§ 8. 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie stadionu:
1) napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 3,5 % oraz ich spożywania,
2) broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako bron lub pocisk,
3) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
4) przedmiotów mogących w ocenie organizatora stanowić zagrożenie (w tym butelek, puszek, kijów itp.),
5) kominarek, masek lub innych elementów odzieży lub przedmiotów, mogących służyć do maskowania się
celem uniemożliwienia identyfikacji,
6) urządzeń zdolnych wytwarzać pasmo światła laserowego oraz rozpylania substancji łzawiących, duszących,
żrących, farbujacych itp.,
7) flag, banerów zawierających hasła, emblematy lub znaki o treściach rasistowskich lub ksenofobicznych
takze nawołąace do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym.
2. Przedmioty wymienionje w ust. 1 podlegają przekazaniu do depozytu odpowiednim służbom.
3. Zabrania się wjazdu na teren stadionu pojazdami mechanicznymi bez zgody organizatora imprezy czy
właściciela obiektu. Wyjątek stanowią pojazdy używane przez osoby niepełnosprawne, pojazdy służb
medycznych, policji, straży pożarnej, pojazdów zapewniających osbługę stadionu.
§ 9. Szkody i wypadki na stadionie zaistniałe w związku z imprezą/meczem należy niezwłocznie zgłaszać
organizatorowi i właścicielowi obiektu.
§ 10. 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do
odpowiedzialności karno - administracyjnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Kazdorazowy przypadek naruszenia regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem uczestnika ze
stadionu.

