
Załącznik do uchwały 

Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

NR  XII/ 57 /2015 

z dnia  25  czerwca 2015 roku 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO  

W BORKU WIELKOPOLSKIM 
 
1.  Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Stadionu Miejskiego w Borku Wlkp. przy ul. 

Sportowej 6.  
2. Właścicielem Stadionu Sportowego w Borku Wlkp. jest Gmina Borek Wielkopolski. 
3.  Gospodarzem obiektu jest LKS „WISŁA” Borek Wlkp.  
4.  Stadion przeznaczony jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, 

rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych. 
5.  Ze stadionu można korzystać w następujących godzinach: 

poniedziałek – piątek   godz. 9.00 – 21.00 
sobota, niedziela, święta  godz. 10.00 – 21.00 

6.  Poza godzinami ujętymi w pkt. 5 zabronione jest przebywanie na terenie Stadionu osób nie 
upoważnionych przez gospodarza. 

7.  Ze Stadionu mogą korzystać: 
1) mieszkańcy Gminy Borek Wlkp., 
2) kluby sportowe, 
3) szkoły i przedszkola z terenu Gminy Borek Wlkp., w obecności nauczyciela, trenera lub 
instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za uczniów, 
4) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora, którzy ponoszą 
odpowiedzialność za grupę, 
5) instytucje i przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, 

po uzyskaniu zgody gospodarza obiektu i zapoznaniu się z regulaminem. 
8.  Osoby małoletnie do lat 10, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie stadionu 

tylko pod opieką dorosłych. 
9.  Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie w trakcie imprezy odpowiada organizator imprezy. 
10.  Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu, zobowiązane są do podporządkowania się 

poleceniom służb porządkowych, osób upoważnionych przez gospodarza obiektu oraz instruktorów 
sportu. 

11.  Właściciel i Gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie 
korzystania z obiektu.  - Ust. nieważny, Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 
23.07.2015 r. 

12.  Za rzeczy pozostawione w szatni zarządca nie ponosi odpowiedzialności. - Ust. nieważny, 
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.07.2015 r. 

13.  Korzystający ze Stadionu ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu 
(sprzęt sportowy, szatnie, trybuny dla kibiców i inne wykorzystywane pomieszczenia). 
Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód służbom porządkowym, osobom 
upoważnionym przez Gospodarza obiektu oraz instruktorom sportu. - Ust. nieważny, Rozstrzygnięcie 
Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.07.2015 r. 

14.  Boiska nie mogą być używane w przypadku rozmiękłej nawierzchni spowodowanej deszczem lub 
śniegiem. 

15. Organizator ma wyłączne prawo do ustalania zasad wpuszczania osób na teren stadionu. Pod żadnym 
warunkiem nie będą wpuszczane na teren osoby, wobec których zastosowano zakaz wstępu na 
stadion (tzw. zakaz stadionowy).  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren lub wydalenie z terenu osoby, która 
nie zezwoli na przeszukanie przez służby porządkowe.- Ust. nieważny, Rozstrzygnięcie Nadzorcze 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.07.2015 r. 

17. Osoby, które będą zakłócały porządek, będą zmuszone do opuszczenia obiektu. - Ust. nieważny, 
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.07.2015 r. 



18. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją Stadionu oraz terminami, organizacją imprez, treningów i 
zajęć sportowych sprawuje Gospodarz obiektu tel. 504 504 660. 

19. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjno-sportowe, kulturalne  
i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez Gospodarza obiektu harmonogramu. 

20. Zabrania się wnoszenia na stadion: 
a) napojów alkoholowych, 
b) wszelkiego rodzaju broni, 
c) przedmiotów, które być użyte jak broń lub pocisk, 
d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, 
e) butelek, 
f) fajerwerków, kul świecowych i innych przedmiotów pirotechnicznych, 
g) „kominiarek” mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez 

organizatora, policję i służby porządkowej. 
21. Ponadto zakazuje się: 

a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego 
użytku, szczególnie płoty, ogrodzenia boiska, urządzenia oświetleniowe, drzewa oraz dachy, 

b) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. płyta boiska w czasie 
meczów, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe), 

c) rzucanie wszelkimi przedmiotami, 
d) używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania 

jakichkolwiek osób, 
e) rozniecania ognia,  
f) sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez 

zgody Gospodarza obiektu, 
g) pisania na budowlach, urządzeniach drogach 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. 

22. W razie stwierdzenia posiadania przedmiotu, na którego posiadanie wymagane jest zezwolenie, służby 
porządkowe zatrzymują osobę kontrolowaną i niezwłocznie przekazują 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. Osoby naruszające zasady Regulaminu i porządku prawnego na stadionie, będą pociągnięte  
do odpowiedzialności karnej, karno-administracyjnej i cywilnej. 

26. Gospodarz obiektu zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu przez służby porządkowe lub uprawniony 
organ, każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie 
mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób. 

27. W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy regulamin może zostać wydany zakaz wstępu 
na stadion. 

28. Zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, kto nie wykonuje poleceń 
wydanych na podstawie ustawy  przez organizatora imprezy lub służby porządkowe, podlega karze 
grzywny określonej w w/w ustawie. 

29. Wejście na teren oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację. 
 

 
 

TELEFONY KONTAKTOWE: 
POLICJA - 997 
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 


