REGULAMIN
STADION MIEJSKI „FAIR PLAY ARENA”
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.
U. Nr 62, poz. 504) wprowadza się niniejszy regulamin obiektu sportowego, zwanego dalej
Stadionem.
Regulamin obowiązuje na obszarze Stadionu Miejskiego „Fair Play Arena” w Trzebnicy przy ul.
Sportowej 1,. Osoby przebywające na terenie Stadionu podlegają przepisów prawa, przepisów
polskich i międzynarodowych organizacji sportowych oraz przepisom niniejszego Regulaminu.
Wejście na teren Stadionu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów na nim
obowiązujących.
$1
1. Właścicielem Stadionu Miejskiego „Fair Play Arena” jest Gmina Trzebnica.
2. Administratorem obiektu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu z siedzibą przy ul. Prusickiej
12, tel: 71 312 11 71.
3. Stadion jest przeznaczony do przeprowadzania i organizacji wszelkiego rodzaju zajęć, rozgrywek oraz imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym o charakterze masowym. Inny
sposób wykorzystania powinny być uzgodniony z Administratorem i przebiegać wg odrębnie
ustalonych zasad.
$2
1. Stadion nie jest powszechnie dostępny za wyjątkiem bieżni lekkoatletycznej.
2. Za korzystanie z obiektu pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Rezerwacji wynajmu można dokonać w GCKiS ul. Kościelna 9, 55-100 Trzebnica lub pod nr
tel.: 71 312 11 71
$3
Z obiektu mogą korzystać:
- dzieci i młodzież szkolna wyłącznie pod nadzorem nauczycieli, instruktorów, trenerów lub
opiekunów,
- kluby, sekcje, stowarzyszenia i związki sportowe wyłącznie pod nadzorem instruktora lub trenera,
- zakłady pracy, instytucje, organizacje, osoby fizyczne.
$4
A. Płyta Główna Stadionu jest przeznaczona do rozgrywania spotkań zespołu TSSR Polonia
Trzebnica (seniorzy). O innym zastosowaniu i wynajmu płyty boiska decyduje Administrator.
B. Bieżnia lekkoatletyczna jest ogólnie dostępna dla mieszkańców Gminy Trzebnica za wyjątkiem urządzeń lekkoatletycznych. Użytkownicy korzystają z bieżni na zasadach ustalonych
przez Administratora z wyłączeniem czasu prowadzenia zajęć treningowych oraz meczów
piłkarskich.
C. Boisko o nawierzchni syntetycznej wykorzystywane jest do zajęć treningowych oraz rozgrywania meczów ligowych, grup piłkarskich TSSR Polonia Trzebnica. Boisko jest wynajmowane
odpłatnie dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych w ramach wolnych godzin.
D. Boisko wielofunkcyjne udostępniane jest w zależności od dyscypliny sportu wg grafiku prowadzonego przez Administratora.
$5
1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk u Administratora.
2. Administrator wydaje zgodę na organizację imprez oraz prowadzi rejestr użytkowników
obiektu.
$6
Godziny otwarcia obiektu:
- w sezonie jesienno - zimowym od 8:00 – 19:00
- w sezonie wiosenno – letnim od 8:00 – 21:00

$7
1. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązują się do:
- punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
- utrzymanie czystości w obiekcie,
- zabezpieczenie mienia wartościowego we własnym zakresie,
- przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz porządkowych.
2. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
3. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić pracownika obiektu.
4. Za bezpieczeństwo, ład i porządek, powierzony sprzęt oraz właściwe jego wykorzystywanie,
a także dyscyplinę uczestników ponosi odpowiedzialność prowadzący zajęcia.
$8
Na terenie obiektu zabrania się:
- korzystania z boisk bez zgody Administratora,
- niszczenie płyty boiska, urządzeń i sprzętu sportowego na terenie obiektu,
- przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 16 roku życia bez opiekuna,
- wchodzenia i zawieszania się na ogrodzeniu i urządzeniach sportowych,
- wchodzenia widzów na płytę główną boiska podczas imprez sportowych. Widzowie korzystają
wyłącznie z miejsc siedzących na trybunach,
- wnoszenia: instrumentów wytwarzających hałas napędem mechanicznym,
Ponadto zakazuje się:
- wnoszenia: wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, wszelkiego rodzaju broni, bądź
przedmiotów niebezpiecznych, które mogą być użyte jako broń, opakowań szklanych i
metalowych, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, drzewców do
flagi, transparentów o treści obraźliwej, prowokacyjnej lub rasistowskiej,
- zaśmiecania terenu i załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego
wyznaczonymi,
- wchodzenia na teren Stadionu w kapturach, kominiarkach, maskach i innych przedmiotach
utrudniających identyfikację,
- rzucania jakimikolwiek przedmiotami na płytę boiska lub w innych użytkowników,
- wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków
odurzających,
- wnoszenia i zażywania alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
- palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonym,
- wprowadzania rowerów i motorowerów, jazdy na rolkach, deskorolkach itp. z wyjątkiem
pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne,
- wprowadzania zwierząt,
- zakłócania porządku, wszczynania awantur i zamieszek,
- używania wulgaryzmów, śpiewania obscenicznych lub rasistowskich piosenek,
- rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub petard,
- sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i ulotek lub przeprowadzania
zbiórek bez zgody Administratora,
- pisania na budynkach, urządzeniach lub drogach ich malowania lub oklejania,
- przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,
- wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów,
- umieszczania reklam bez zgody Administratora.

$9
1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z
terenu obiektu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania
administracyjnego.
2. Pracownik obiektu, trener lub opiekun w zależności od sytuacji może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowania,
c) nakazać opuszczenie obiektu,
d) wezwać pracownika firmy ochroniarskiej lub policję.
3. Osoby pełnoletnie korzystające z obiektu we własnym zakresie montują i demontują dodatkowe wyposażenie – bramki przenośne. Osoby niepełnoletnie montują i demontują sprzęt
tylko pod nadzorem opiekuna, nauczyciela lub trenera.
4. Z miejsc parkingowych na terenie Stadionu korzystać mogą jedynie zawodnicy, trenerzy, obsługa obiektu, oraz organizatorzy imprez.
5. Użytkownicy korzystają na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego.
6. W przypadku złych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk, bieżni i urządzeń decyduje personel obiektu.
$10
1. GCKiS nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu
oraz za rzeczy zaginione lub pozostawione na terenie obiektu.
2. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice,
bądź opiekunowie.
3. W przypadku rażącego naruszania ustaleń niniejszego Regulaminu grupy lub indywidualne
osoby mogą być proszone o opuszczenie Stadionu, a nawet wykluczone z dalszego korzystania z obiektu.
$11
1. Użytkownicy korzystają ze Stadionu na własną odpowiedzialność oraz zobowiązują się do
zapoznania z powyższym REGULAMINEM i przestrzegania go.
2. O wszelkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje w każdym przypadku Administrator.
3. Skargi i wnioski przyjmuje Administrator.
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