Uchwała 168/08
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 20 lutego 2008r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze stadionu i boisk
sportowych będących własnością Gminy Kłodawa

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220 i Nr 62, poz.558,
Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Dz.U. Nr 80 poz .717, Nr 162 poz.
1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441 i z 2006r. Nr
17 poz.128, Nr 181 poz.1337 z 2007r. Dz.U. Nr 48 , poz. 327, Nr 138,poz.974 i Nr 173, poz.,
1218/
Rada Miejska w K odawie uchwala co nast puje:
§1
Ustala się regulamin określający zasady i tryb korzystania ze stadionu i boisk sportowych
będących własnością Gminy Kłodawa w następującym brzmieniu :

REGULAMIN OKEŚLAJĄCY ZASADY I TRYB KORZYSTANIA ZE STADIONU
I BOISK SPORTOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY KŁODAWA
I. Przepisy ogólne:
Niniejszy regulamin obowiązuje na obszarze stadionu przy ul. Sportowej i boisk będących
własnością gminy Kłodawa.
1. Warunkiem korzystania ze stadionu i boisk sportowych jest zapoznanie się z niniejszym
regulaminem.
2. Dopuszcza się na boiskach ogólnodostępnych , nieopłotowanych niezorganizowane formy
zabaw i gier . Do zasad i trybu korzystania z takich boisk mają odpowiednio zastosowanie
przepisy dotyczące stadionu.
3. Stadion i boiska są obiektami użyteczności publicznej i służą do przeprowadzania rozgrywek
sportowych, meczy piłkarskich oraz zorganizowania innych zawodów sportowych i
rekreacyjnych.
4. Stadion i boiska sportowe mogą być wynajmowane klubom sportowym, szkołom i innym
podmiotom, które wcześniej podpisały stosowne umowy z uwzględnieniem ustalonego
wcześniej harmonogramu rozgrywek piłkarskich.
5. Przebywać na stadionie i korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby do tego
uprawnione.
6. Korzystający z obiektu sportowego ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i
dewastacje obiektu (sprzęt sportowy, szatnie, trybuny dla kibiców i inne). Jednocześnie są

zobowiązani do zgłoszenia wyrządzonych lub zauważonych szkód gospodarzowi obiektu.
7. Za stan techniczny obiektu odpowiada gospodarz obiektu, który obowiązkowo jest obecny
na wszystkich organizowanych imprezach. Gospodarz obiektu wydaje sprzęt oraz
udostępnia obiekt na imprezy po okazaniu zgody lub umowy otrzymanej od właściciela
obiektu.
8 Za bezpieczeństwo osób korzystających ze stadionu i boisk sportowych odpowiedzialność
prawną ponosi organizator imprezy sportowo-rekreacyjnej.
9. Odpłatność za korzystanie z obiektu ustala się zgodnie z obowiązującym cennikiem.
10. Opłaty za korzystanie z obiektu jak również przypadki, w jakich można zwolnić z opłat
korzystających ze stadionu ,ustala Burmistrz Kłodawy w drodze zarządzenie.
II. Przepisy szczegółowe:
1. Każdy, kto przebywa na terenie stadionu powinien zachowywać się tak, aby nie zagrażał
innym.
2. Zabrania się korzystania ze stadionu bez zgody właściciela.
3. Zabrania się wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych na teren stadionu. Zakaz nie
dotyczy gospodarza obiektu oraz organizatorów imprez po okazaniu zezwolenia.
4. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania alkoholu na terenie stadionu.
5. Zabrania się wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środka
odurzającego.
6. Zabrania się korzystania ze stadionu przez dzieci i młodzież bez nadzoru opiekuna,
nauczyciela czy trenera.
7. Zabrania się niszczenia wszelkiego rodzaju sprzętu znajdującego się na terenie stadionu i
boisk.
8. Zabrania się wprowadzania psów.
9. Zabrania się wnoszenia na stadion wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów.
III. Przepisy końcowe:
1. Obiekt jest przeznaczony do wszelkiego rodzaju imprez sportowych oraz sportowo –
rekreacyjnych.
2. Gospodarz obiektu nie odpowiada za rzeczy oraz inny sprzęt pozostawiony lub zgubiony na
imprezach lub w innych okolicznościach.
3. Korzystający i przebywający na terenie stadionu winni zastosować się do zaleceń zawartych
w niniejszym regulaminie.
4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do
odpowiedzialności karno- administracyjnej.
5. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać gospodarzowi obiektu i użytkownikowi
stadionu.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§3
Traci moc uchwa a Nr XLV/274/94 Rady Miejskiej w K odawie z dnia 16 lutego 1994roku w
sprawie regulaminu korzystania z obiektu sportowego w K odawie.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Jadwiga Jaroniewska

