UCHWALA NR XIII/156/2019
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie

przyjęcia

regulaminu korzystania ze Stadionu przy Al. Sportowej 1 w Opocznie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j .
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 492 i 712) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania ze Stadionu przy Al. Sportowej 1 w Opocznie w brzmieniu
w załączniku do niniejszej uchwały.

określonym

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po

upływie

14 dni od dnia

ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Łódzkiego.

ady Miejskiej
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Załącznik

do

uchwały

nr XIII/ 156/2019

Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 listopada 2019 r.
Regulamin korzystania ze Stadionu przy Al. Sportowej 1 w Opocznie

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z boisk,
Sportowej l w Opocznie, zwanego dalej „Stadionem".
§ 2.

Właścicielem

Stadionu jest Gmina Opoczno z

urządzeń

siedzibą

i pomieszczeń obiektu sportowego przy Al.

przy ul. Staromiejskiej 6 w Opocznie.

§ 3. 1. Stadion przeznaczony jest do:
1) gry w piłkę nożną;

2) przeprowadzania innych zajęć sportowo - rekreacyjnych, w tym zawodów sportowych i rekreacyjnych,
treningów, zajęć szkolnych z wychowania fizycznego.
2. Stadion jest ogólnodostępny, a korzystanie ze Stadionu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 jest bezpłatne.
3. Pomieszczenia zaplecza socjalnego przeznaczone
zlokalizowanych na Stadionie.

są

dla osób

korzystających

z boisk sportowych

4. Korzystanie ze Stadionu oraz przeprowadzanie na terenie Stadionu zajęć sportowo - rekreacyjnych wymaga
i uzyskania zgody pracownika Wydziału Spottu i Rekreacji w Urzędzie Miejskim
w Opocznie pod numerem telefonu: 44 7860177.
wcześniejszego zgłoszenia

§ 4. 1. Stadion może być przeznaczony również do organizowania imprez, w
rekreacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, oświatowych.
2. Organizowanie imprez, o których mowa w ust. 1 wymaga zgody

właściciela

szczególności

sportowo -

Stadionu.

3. Korzystanie ze Stadionu w zakresie imprez, o których mowa w ust. 1 może być
w zależności od charakteru imprezy, wówczas odbywa się na podstawie umowy
z właścicielem Stadionu, na zasadach określonych w tej umowie oraz w niniejszym regulaminie.
korzystanie ze Stadionu ustalana jest każdorazowo w umowie, o której mowa w zdaniu poprzednim.

odpłatne

zawartej
za

Opłata

4. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprez i uroczystości, o których mowa w ust. 1, odpowiada ich
organizator.

§ 5. 1. Stadion jest dostępny codziennie od godziny 8.00 do godziny 20.00.
2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych lub uszkodzeń technicznych
i życiu użytkowników, korzystanie ze Stadionu może być zabronione.
3. Ze Stadionu nie można

korzystać

zagrażających

zdrowiu

rozmiękłej

nawierzchni spowodowanej deszczem lub

mogą zostać wyłączone

z eksploatacji celem poddania ich zabiegom

w przypadku

śniegiem .

4. Boiska wchodzące w
agrotechnicznym.

§ 6. W przypadku osób
opiekuna lub trenera.

skład

Stadionu

małoletnich

§ 7. 1. W celu zapewnienia
zabrania się:

korzystanie ze Stadionu

może odbywać się

bezpieczeństwa korzystającym

tylko pod

opieką pełnoletniego

ze Stadionu zgodnie zjego przeznaczeniem,

1) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
2) przeszkadzania korzystającym ze Stadionu w
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3) wprowadzania zwierząt;
4) wchodzenia na obszary, które nie
2. Korzystający ze Stadionu
Stadionu.

są

przeznaczone dla widzów.

zobowiązani są

do przestrzegania zasad

§ 8. 1. Korzystający ze Stadionu oraz prowadzący

bezpieczeństwa

zajęcia zobowiązani są

innych

użytkowników

do:

1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć ;

2) używania urządzeń,
przeznaczeniem;

wyposażenia

i

sprzętu

3) uporządkowania sprzętu sportowego po

sportowego

znajdującego

na Stadionie zgodnie z jego

zakończeniu zajęć;

4) w przypadku korzystania z urządzeń w budynkach, znajdujących
oświetlenia, zakręcania wody w szatniach i sanitariatach.
2. Korzystający z boisk
meczach i treningach.

się

piłkarskich zobowiązani są

3. Korzystający ze Stadionu używają swojego
dyscyplin sportowych, którymi się zajmują.

sprzętu

się

na terenie Stadionu: do

do wyrównywania
i materiałów

uszkodzeń

wyłączania

w murawie boiska po

uzupełniających, niezbędnych

do realizacji

4. Ciężki sprzęt sportowy ruchomy, taki jak bramki treningowe, powinien być bezwzględnie zawsze
zamocowany do podłoża. Nie wolno go pozostawić bez zamocowania również po zajęciach i treningach.
5. Korzystający ze Stadionu mają obowiązek każdorazowego sprawdzenia stanu technicznego urządzeń
i sprzętu, z których będą korzystać. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu i wyposażenia
Stadionu.

§ 9. Wszystkie osoby
właściciela

przebywające

i osób przez niego

na terenie Stadionu

zobowiązuje się

do

podporządkowania się

poleceniom

upoważnionych .

§ 10. Korzystający ze Stadionu zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania do Urzędu Miejskiego
w Opocznie, Wydziału Sportu i Rekreacji wszelkich uszkodzeń ujawnionych w trakcie jego użytkowania pod
numerem telefonu: 44 7860177.
§ 11.

Korzystający

ze Stadionu zobowiązani

są

do przestrzegania niniejszego regulaminu.

PRZEW
Rady Miej
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