REGULAMIN STADIONU CISOWA
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
1. Administratorem Stadionu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
z siedzibą przy al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.
2. Stadion jest ogólnodostępna czynna codziennie w godzinach zgodnych z harmonogramem.
3. Wszystkie osoby korzystające ze Stadionu zobowiązane są do zapoznania się
z Regulaminem oraz do bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.
4. Obowiązek zapoznania z Regulaminem uczestników grupy spoczywa na opiekunie lub
kierowniku grupy.
5. Warunkiem korzystania ze Stadionu jest powiadomienie obsługi obiektu, bądź kierownika
obiektu sportowego.
6. Kluby sportowe oraz grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia tylko pod kierunkiem
trenera lub instruktora.
7. Korzystający ze Stadionu ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia
i dewastacje obiektu. Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych lub
zauważonych szkód pracownikowi obiektu.
8. Na terenie Stadionu zabrania się w szczególności:
a) wnoszenia wszelkiego rodzaju broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (kije,
szklane butelki, łańcuchy, materiałów wybuchowych, fajerwerków, wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych),
b) wnoszenia alkoholu oraz środków odurzających,
c) sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych bez zgody Dyrektora
MOSiR,
d) przebywania osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków
odurzających,
e) palenia tytoniu,
f) używania Stadionu i sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
g) zaśmiecania terenu,
h) zakłócania porządku,
i) wprowadzania zwierząt,
j) wprowadzania i jazdy pojazdów mechanicznych oraz rowerów bez zgody
administratora,
k) przebywania na terenie Stadionu po jego zamknięciu.
9. Osoby niepełnoletnie między 13 a 18 rokiem życia mogą przebywać na Stadionie tylko po
złożeniu pisemnego oświadczenia przez opiekunów prawnych lub rodziców o wyrażeniu
zgody na przebywanie swoich podopiecznych na Stadionie bez opieki. Osoby małoletnie
do lat 13 mogą przebywać na Stadionie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
10. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadionu zobowiązane są do podporządkowania
się poleceniom administratora Stadionu, służb porządkowych i osób do tego
upoważnionych.
11. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie będą usunięte ze
Stadionu oraz pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
Regulamin sporządzono na podstawie art.3 ust.10 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504).
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