MOSiR

REGULAMIN OBIEKTU

1.Regulamin obowiązuje na terenie obiektu sportowego - stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Pile przy ul. Żeromskiego 90 i określa zasady korzystania z obiektu przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz
inne jednostki organizacyjne.
2. Stadion służy do przeprowadzania imprez sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, imprez kulturalnych,
a także innych imprez masowych.
3. Stadion nie jest ogólnie dostępny. Zasady korzystania ze stadionu przez osoby fizyczne, osoby prawne inne
jednostki organizacyjne zwane dalej organizatorami oraz publiczność określa niniejszy regulamin.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ ORGANIZATORÓW

4. Organizatorzy mogą korzystać z obiektu stadionu lub jego części wyłącznie na podstawie umowy lub
pisemnej zgody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile. O ile przepisy umowy nie stanowią inaczej
organizatorzy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu.
5. Organizatorzy mogą korzystać z obiektu jedynie w czasie i zakresie określonym umową i harmonogramem
wynajmu. Przed rozpoczęciem korzystania winni poinformować kierownika obiektu bądź innego upoważnionego pracownika MOSiR-u.
6. Korzystający z obiektu obowiązani są do dokonania wpisu w rejestrze wynajmu potwierdzającego stan
obiektu (jego części) przed i po zakończeniu korzystania.
7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń bądź zanieczyszczenia obiektu organizatorzy zobowiązani są do
niezwłocznego przywrócenia stanu poprzedniego.
8. Organizatorzy odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu przez osoby korzystające z
niego za ich przyzwoleniem.
9. W przypadku przebywania na terenie obiektu (jego części) innych osób organizatorzy zobowiązani są do ich
usunięcia lub niezwłocznego powiadomienia upoważnionych pracowników MOSiR-u.

ZASADY ZACHOWANIA NA TERENIE OBIEKTU

10. Wszystkie osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zachowania ładu i porządku oraz obowiązujących
na jego terenie zakazów i innych norm postępowania
11. Za naruszenie przepisów regulaminu odpowiada bezpośrednio osoba, która się go dopuściła, a jeżeli korzysta z obiektu za przyzwoleniem organizatora - także organizator.
12. Na terenie obiektu zabrania się:
1) spożywania alkoholu i innych używek,
2) palenia papierosów poza miejscami wyznaczonymi w tym celu,
3) wjazdu pojazdów mechanicznych poza miejscami wyznaczonymi,
4) rozniecania ognia, używania wszelkiego rodzaju fajerwerków, świec dymnych itp.
5) pisania ( malowania) na budowlach, urządzeniach lub drogach, naklejania, rozrzucania lub rozdawania
ulotek lub innych druków. 6} przeprowadzania
zbiórek pieniężnych i innych,
7) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla publiczności (np. pomieszczenia służbowe,
boisko) a także na ogrodzenia, mury, fasady, dachy, maszty itp.
8) prowadzenia działalności handlowej, akwizycji itp.
9) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami wyznaczonymi oraz innego zaśmiecania obiektu,
10) rzucania wszelkimi przedmiotami.
13. Na teren obiektu zabrania się wnoszenia następujących przedmiotów:
1) broni wszelkiego rodzaju,
2) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń,
3) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
4) butelek, kubków, dzbanków lub puszek wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego
materiału,
5) przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki itp.
6) fajerwerków, kuł świecących i innych środków pirotechnicznych,
7) drzewców do flag i transparentów,
8) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,
9) napojów alkoholowych i używek,

10) zwierząt.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA POSTANOWIEŃ REGULAMINU

14. Osoby naruszające zakazy określone w ust 12 i 13 mogą być zobowiązane do niezwłocznego zaprzestania
naruszeń lub usunięte z terenu obiektu. W przypadku wyrządzenia szkody zobowiązane są do jej naprawienia.
Jeżeli naruszenie regulaminu nosi znamiona wykroczenia powiadamia się policję, straż miejską, lub kieruje
wniosek do sądu grodzkiego.
15. W stosunku do osób naruszających nagminnie przepisy regulaminu może zostać wprowadzony zakaz
wstępu na teren obiektu.

IMPREZY MASOWE

16. W czasie trwania imprez masowych na obiekcie osoby z niego korzystające obowiązane są do stosowania się
do poleceń policji, straży miejskiej, służby porządkowej lub zaleceń organizatora imprezy.
17. W czasie trwania imprez masowych zabrania się zajmowania dróg ewakuacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18. O wszelkich wypadkach lub szkodach powstałych na terenie obiektu należy niezwłocznie powiadomić kierownika obiektu lub innego upoważnionego pracownika MOSiR-u.
19. W szczególnych przypadkach odstępstwach od postanowień regulaminu mogą być wprowadzane jedynie
przez Dyrektora MOSiR-u.

Dyrektor MOSiR w Pile

