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UCHWAŁA NR VI/48/2019
RADY GMINY SYPNIEWO
z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego stadionu sportowego w Sypniewie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin
załącznik do uchwały.

korzystania z gminnego stadionu sportowego w Sypniewie, stanowiący

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sypniewo.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/47/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zasad
i trybu korzystania ze stadionu sportowego w Sypniewie przy ul. Broniewskiego 6.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Grono
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Załącznik do
Uchwały Nr VI/48/2019
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 29 maja 2019 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEGO STADIONU SPORTOWEGO
W SYPNIEWIE
I. CZEŚĆ OGÓLNA
1. Gminny stadion sportowy w Sypniewie, zwany dalej Stadionem, jest zlokalizowany
w Sypniewie, przy ul. Broniewskiego 6, stanowi własność Gminy Sypniewo i jest administrowany
przez Urząd Gminy w Sypniewie, zwany dalej Administratorem.
2. Stadion jest obiektem sportowo-rekreacyjnym, który służy wszechstronnemu rozwojowi kultury
fizycznej mieszkańców Gminy Sypniewo.
3. Stadion może być odpłatnie wynajmowany podmiotom zewnętrznym w celu realizacji
i organizacji zajęć oraz wydarzeń sportowych.
4. Infrastrukturę Stadionu stanowią:
a)

boisko trawiaste główne,

b) boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią,
c)

plac asfaltowy do gier zespołowych: piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna,

d) bieżnia,
e)

urządzenia lekkoatletyczne,

f)

siłownia zewnętrzna,

g) trybuny boiska głównego,
h) dwie zadaszone wiaty dla zawodników,
i)

zaplecze kontenerowe z WC,

j)

magazyn,

k) oświetlenie, monitoring i ogrodzenie stadionu,
l)

instalacja wodociągowa i elektroniczna.

5. Stadion jest dostępny w godzinach określonych Regulaminem, z uwzględnieniem potrzeb placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sypniewo.
6. Wejście na teren Stadionu oznacza zaakceptowanie przepisów niniejszego Regulaminu.

II. UŻYTKOWNICY
1.

Do korzystania ze Stadionu, po wcześniejszym zgłoszeniu u Administratora, uprawnione są:
a)

placówki oświatowe, dla których Gmina Sypniewo jest organem prowadzącym,
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b) stowarzyszenia, kluby, związki sportowe, inne organizacje oraz osoby fizyczne organizujące
na Stadionie zajęcia lub imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym, które zostały ujęte w
harmonogramie

zajęć,

albo

podpisały stosowną

umowę

wynajmu,

zwane

dalej

Organizatorami,
2.

Do korzystania ze stadionu bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia, uprawnione są:
a)

osoby pełnoletnie lub małoletnie pod stałym nadzorem i opieką osoby pełnoletniej,
uczestniczące jako kibic lub zawodnik w imprezie lub zajęciach organizowanych przez
Organizatora,

b)

osoby pełnoletnie korzystające ze Stadionu indywidualnie.
III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU

1.

Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sypniewo, Organizatorzy
mający swoją siedzibę w Gminie Sypniewo oraz mieszkańcy Gminy Sypniewo, mają prawo
korzystać ze stadionu nieodpłatnie.

2. Korzystanie ze Stadionu przez pozostałe podmioty, w tym placówki oświatowe, dla których Gmina
Sypniewo

nie

jest

organem

prowadzącym,

wymaga

wcześniejszego

zgłoszenia

u Administratora i uzgodnienia zasad użytkowania w formie pisemnej.
3. Administrator akceptuje harmonogram albo spisuje stosowną umowę z Organizatorem
i ustala zasady korzystania z infrastruktury Stadionu. Harmonogram lub umowa wraz
z harmonogramem jest podstawowym dokumentem określającym dostępność do Stadionu.
IV. DOSTĘP DO STADIONU
1. Stadion jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 2200, a w przypadku imprez i
zawodów sportowych do ich zakończenia.
2. Korzystanie z infrastruktury sportowej oraz innych urządzeń zlokalizowanych na stadionie odbywa
się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
3. W dni wolne od pracy (soboty, niedziele oraz święta), Stadion jest dostępny dla osób pełnoletnich
korzystających ze Stadionu indywidualnie oraz w związku z uwzględnionymi w harmonogramie lub
podpisanej umowie wynajmu zawodami sportowymi.
4. Wstęp na Stadion jest ogólnodostępny.
5. Zajęcia organizowane na Stadionie mogą odbywać się wyłącznie pod kierunkiem nauczycieli WF,
trenerów lub opiekunów.
6. Za bezpieczeństwo ćwiczących całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca zajęcia, która
musi posiadać stosowne uprawnienia i kwalifikacje.
7. Osoby indywidualne korzystają ze Stadionu na własną odpowiedzialność.
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8. Strojem obowiązującym dla ćwiczących na Stadionie jest strój sportowy odpowiedni dla uprawianej
dyscypliny oraz urządzenia sportowego.
9. Na terenie boiska wielofunkcyjnego można wchodzić tylko w odpowiednim obuwiu sportowym
o płaskiej podeszwie. Zabrania się używania nieodpowiedniego obuwia typu: kolce, korki metalowe lub
plastikowe, buty na szpilkach.
10. Po zakończeniu zajęć sprzęt sportowy i urządzenia winny być przez użytkowników obowiązkowo
uporządkowane i złożone na miejscu do tego przeznaczonym.
11. O każdym uszkodzeniu urządzeń czy sprzętu sportowego należy natychmiast powiadomić
dyżurującego pracownika.
12. Planowane zajęcia szkół, klubów sportowych itp. mogą być odwołane przez Administratora z
następujących przyczyn:
a) awarii urządzeń technicznych,
b) organizacji imprez sportowych, kulturalnych itp.
13. Uczestnikom imprez/meczów piłkarskich organizowanych na stadionie zakazuje się:
a) zastawiania wejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych,
b) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla publiczności,
c) wzniecania ognia, zapalania petard, fajerwerków lub innych środków pirotechnicznych.

V. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Na terenie Stadionu zabrania się:
a)

wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz przebywanie w
stanie wskazującym na spożycie tych substancji,

b)

dopuszcza się spożywanie alkoholu na Stadionie wyłącznie podczas imprez organizowanych
z zezwoleniem Administratora,

c)

palenia wyrobów tytoniowych,

d) wnoszenia napojów w opakowaniach szklanych, wnoszenia niebezpiecznych

narzędzi,

środków pirotechnicznych, materiałów wybuchowych,
e)

wprowadzania psów lub innych zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników,

f)

zaśmiecania stadionu oraz zakłócania spokoju i porządku,

g) używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa,
h) sprzedawania towarów i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Wójta Gminy,
i)

pisania na budowlach oraz oklejania ich plakatami.

VI. PRZESTRZEGANIE ZASAD KORZYSTANIA ZE STADIONU
1. Organizator lub osoby fizyczne nie stosujące się do regulaminu Stadionu mogą zostać pozbawione prawa
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do korzystania z obiektu.
2. Osoby łamiące zasady Regulaminu Stadionu w trakcie imprez będą wypraszane z obiektu.
3. W czasie trwania imprez sportowych, kulturalnych, gospodarczych itp. mogą obowiązywać odrębne
regulaminy opracowane przez organizatorów imprez.
4. Szkody i wypadki zaistniałe na stadionie należy niezwłocznie zgłaszać administratorowi
i właścicielowi stadionu.
VII. PRZEPISY KOŃCOWE
Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń
znajdującej się na Stadionie w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy
Sypniewo.

