UCHWAŁA NR XL/354/18
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu im. Mjr Antoniego Maszewskiego
w Kamieńsku przy ulicy Sportowej 3.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin korzystania ze Stadionu im. Mjr Antoniego Maszewskiego w Kamieńsku przy
ulicy Sportowej 3, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XL/354/18
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU
IM. MJR ANTONIEGO MASZEWSKIEGO W KAMIEŃSKU
§ 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Stadionu im. Mjr Antoniego Maszewskiego w Kamieńsku.
§ 2. Stadion im. mjr Antoniego Maszewskiego w Kamieńsku jest własnością Gminy Kamieńsk.
§ 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadionu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym
tego obiektu, a wejście na teren Stadionu jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
§ 4. 1. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej i służy do przeprowadzania treningów rozgrywania
meczy oraz innych imprez sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych,
artystyczno-rozrywkowych.
2. Na Stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w przepisach
o bezpieczeństwie imprez masowych oraz przepisach właściwych dla charakteru imprezy.
3. Stadion może również służyć innym celom, w tym do odbywania doraźnych imprez o innym charakterze.
4. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, marketingowa, w tym: transmisje,
nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na stadionie w czasie trwania imprez może
odbywać się wyłącznie za zgodą organizatora imprezy.
§ 5. 1. Stadion nie jest powszechnie dostępny.
2. Korzystanie ze Stadionu, o którym mowa w § 4 odbywa się na podstawie umowy zawartej
z organizatorem imprezy, na zasadach określonych w tej umowie oraz regulaminie.
§ 6. Podczas organizowanych imprez wyłączne prawo wpuszczania osób na teren Stadionu ma organizator
imprezy.
§ 7. Organizator imprezy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczestników imprezy oraz właściwą
organizację, porządek i dyscyplinę podczas trwania imprezy. Do obowiązków organizatora imprezy należy
w szczególności:
1) korzystanie ze Stadionu w czasie i zakresie uzgodnionym w umowie,
2) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprzętu z którego będzie korzystał,
3) w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zanieczyszczenia Stadionu niezwłoczne naprawienie szkody
i usunięcie zanieczyszczeń,
4) niedopuszczanie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych,
5) usuwanie z terenu Stadionu osób nie stosujących się do postanowień Regulaminu, stwarzających
zagrożenie dla porządku na Stadionie oraz dla życia lub zdrowie uczestników imprezy,
6) pokrycie wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem mienia powstałych w czasie trwania imprezy lub
w związku z imprezą,
7) zapewnienie stref wejścia i wyjścia ze Stadionu oraz dróg ewakuacyjnych,
8) zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
§ 8. Osoby korzystające ze Stadionu zobowiązane są do:
1) przestrzegania przepisów określonych w niniejszym Regulaminie,
2) stosowania się do poleceń osób upoważnionych oraz policji i służb porządkowych.
§ 9. Osoby korzystające z boiska sportowego obowiązane są posiadać właściwe obuwie sportowe.
§ 10. Na terenie Stadionu zabrania się:
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1) rozniecania i podsycania ognia, używania wszelkiego rodzaju fajerwerków, świec dymnych i innych
materiałów pirotechnicznych (nie dotyczy to osób i instytucji posiadających pisemne zezwolenie
i uprawnienia),
2) wchodzenia na obszary, które na imprezie nie są przeznaczone dla publiczności,
3) rzucania wszelkimi niebezpiecznymi przedmiotami,
4) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy osób używających psów jako przewodników i służb porządkowych,
policji),
5) prowadzenia działalności handlowej, akwizycji bez posiadanego pozwolenia,
6) wykorzystywania urządzeń i infrastruktury technicznej do umieszczania materiałów reklamowych bez
zgody Właściciela Stadionu,
7) innych czynności, które mogą być powodem zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających na Stadionie,
bądź mogą doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia.
§ 11. 1. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu:
1) wszelkiego rodzaju broni,
2) materiałów wybuchowych i pożarowo niebezpiecznych,
3) czapek „kominiarek” lub masek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji
przez organizatora imprezy, policję i służby porządkowe,
4) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, farbujących i zapalających oraz wybuchających,
5) butelek szklanych, przedmiotów wykonanych ze szczególnie twardego materiału,
6) przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, itp.,
7) fajerwerków, kul świecących i innych środków pirotechnicznych,
8) urządzeń do wytwarzania dymu i hałasu o napędzie mechanicznym,
9) napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych działających
podobnie,
10) innych przedmiotów, materiałów oraz urządzeń, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa osób
i mienia.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, mogą ulec wyłączeniu lub modyfikacji w szczególnie uzasadnionych
przypadkach za zgodą Właściciela Stadionu.
§ 12. 1. Wprowadza się stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia na Stadion napojów
alkoholowych.
2. W uzasadnionych przypadkach Właściciel Stadionu może wydać zgodę na piśmie celem sprzedaży,
podawania, spożywania na Stadionie napojów alkoholowych po spełnieniu wszelkich innych uregulowań
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 13. O wszelkich wypadkach lub szkodach powstałych na terenie stadiony należy niezwłocznie
powiadomić Właściciela Stadionu.
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