
UCHWAŁA NR L/384/10 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 7 lipca 2010 r.

w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 159; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz, 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.l 111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 
Nr52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146), Rada Miejska w Zdzieszowicach 
uchwala, co następuje:

§ 1-

Wprowadza się regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego w Zdzieszowicach w brzmieniu stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3 .

Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

w Zdzieszowicach

Monika Wąsik^Kudla
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Załącznik do Uchwały Nr L/384/10 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 7 Hpca 2010 r.

Regulamin Stadionu Miejskiego

§1.
ł) Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Stadionu Miejskiego w Zdzieszowicach przy ulicy 

Rozwadzkiej 2.

2) Właścicielem Stadionu Miejskiego w Zdzieszowicach jest Gmina Zdzieszowice.

3) Zarządcą Stadionu Miejskiego jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Zdzieszowicach ul. Powstańców Śląskich 7.

4) Osoby przebywające na terenie Stadionu Miejskiego podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego 
terenu, przepisom o bezpieczeństwie imprez masowych oraz zasadom i przepisom Polskiego Związku 
Piłki Nożnej.

5) Wejście i przebywanie osób na teren Stadionu Miejskiego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

6) Ilekroć w regulaminie jest mowa o Organizatorze należy przez to rozumieć klub/instytucję, która zawarła 
umowę najmu z Zarządcą.

§2.
1) Stadion jest miejscem, na którym rozgrywane są mecze piłki nożnej oraz organizowane są inne imprezy 

sportowe i kulturalne.

2) Wszystkie mecze są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.

3) W przypadku, kiedy mecz jest opóźniony lub odroczony, decyzja o ewentualnym zwrocie opłat za zakup 
biletu pozostaje do wyłącznego uznania Organizatora.

§3.
1) Organizator meczu (imprezy) zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania osób na teren stadionu. 

Pod żadnym warunkiem nie będą wpuszczane na teren osoby, wobec których zastosowano zakaz wstępu 
na stadion (tzn. zakaz stadionowy) oraz będące pod wpływem alkoholu.

2) Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości. Posiadanie dokumentu tożsamości 
jest obowiązkowe. Dzieci do lat 13 przebywają na terenie stadionu pod opieką dorosłych.

3) Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzenia osób również przy użyciu środków technicznych 
celem sprawdzenia czy nie stanowią one zagrożenia z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo 
wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.

4) Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania lub wydalenia z terenu osoby, która nie zezwoli na 
przeszukanie przez służbę porządkową.

§4.

1) Osoby obecne na imprezie sportowej są zobowiązane zachować się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.

2) Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń służb porządkowych, spikera oraz policji 
i straży pożarnej.

3) Uczestnicy imprez sportowych są zobowiązani do zajmowania miejsc na widowni zgodnie z oznaczeniem 
na biletach i kartach wstępu. Naruszenie tej zasady uprawnia służby porządkowe do ich przemieszczenia 
na właściwe miejsca, a przy stawianiu oporu do wyprowadzenia z obiektu.
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4) Wprowadzanie psów i innych zwierząt na imprezy sportowe jest zabronione.

5) Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

§ 5.

1) Zabrania się wnoszenia na teren stadionu:

a) napojów alkoholowych,

b) broni wszelkiego rodzaju,

c) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,

d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

e) napojów w butelkach lub puszkach,

f) przedmiotów o dużych gabarytach, takich jak: drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki, itp.

g) fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,

h) drzewców do flag i transparentów,

i) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,

j) kominiarek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez policję 
i służby porządkowe

2) Ponadto zakazuje się:

a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku 
w szczególności fasady, płotów, murów, ogrodzenia boiska, zamknięcia, urządzeń oświetleniowych, 
drzew, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachów,

b) wchodzenia na obszaiy, które nie są dopuszczone dla widzów (boiska, pomieszczenia wewnętrzne, 
pomieszczenia służbowe),

c) rzucania wszelkimi przedmiotami,

d) używania obraźliwego i wulgarnego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania 
jakichkolwiek osób, lub takiego zachowania, które narusza dobre obyczaje,

e) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących,

f) sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody 
Organizatora,

g) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania lub oklejania,

h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami lub w inny sposób zaśmiecania Stadionu, 
szczególnie poprzez wyrzucanie przedmiotów,

i) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się, celem uniemożliwienia identyfikacji przez policję 
i służby porządkowe,

j) wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach obrażliwych i prowokujących.

3) W przypadkach zakwestionowania przedmiotów podczas wnoszenia ich na Stadion, mogą być one
zarekwirowane przez służby porządkowe.

§ 6 .

1) Osoby naruszające zasady porządku i bezpieczeństwa na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności 
karno-administracyjnej.

2) Osoby nieprzestrzegające ustaleń powyższego Regulaminu i niestosujące się do poleceń służb 
porządkowych oraz policji zostaną usunięte z terenu Stadionu Miejskiego bez prawa do zwrotu za bilet.
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