
REGULAMIN 
MIEJSKIEGO STADIONU W LUBARTOWIE

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. Stadion Miejski, zwany dalej stadionem, zlokalizowany jest w Lubartowie przy ulicy

Parkowej. 
2.  Stadion stanowi własność Miasta Lubartów. 
3.  Administratorem  stadionu  jest  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Lubartowie,

zwany dalej MOSiR.
4.  Regulamin stadionu określa zasady korzystania z boisk,  urządzeń oraz pomieszczeń

i obowiązuje na całym terenie jego działania.
5. Infrastrukturę Stadionu stanowią:

a) boisko trawiaste główne z trybunami,
b) boiska trawiaste treningowe,
c) pawilon z pomieszczeniami dla trenerów, sędziów, zawodników, prysznicami, WC

oraz częścią gospodarczą.
6. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej i służy przede wszystkim celom kultury

fizycznej w zakresie dyscyplin, do których jest przygotowany. 
Stadion może również służyć innym celom, w zakresie ustalonym przez MOSiR.

7. Każdy użytkownik stadionu, korzystający z obiektów, urządzeń oraz pomieszczeń, musi
mieć zawarte porozumienie z MOSiR, dotyczące prowadzonej formy działalności.
Przebywanie na obiektach stadionu, bez zgody MOSiR jest zabronione.

8. Udostępnienie stadionu lub jego części, następuje po podpisaniu stosownej umowy oraz
zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz regulaminem korzystania z obiektów.
Najemca,  w  czasie  trwania  umowy,  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  ład,
porządek, bezpieczeństwo oraz szkody powstałe z winy użytkowników. 

9. Pierwszeństwo w dostępie do obiektów stadionu mają stowarzyszenia, które realizują
swoje cele statutowe w zakresie piłki nożnej oraz biorące udział w rozgrywkach lig
państwowych.

10.  Za  korzystanie  ze  stadionu  lub  jego  części,  pobierane  są  opłaty  zgodnie  z
obowiązującym cennikiem. 

II. UŻYTKOWNICY
1. Do korzystania ze Stadionu, uprawnione są:

a) stowarzyszenia, związki sportowe, zakłady pracy, instytucje, organizacje oraz osoby
fizyczne, organizujące zajęcia lub imprezy o charakterze sportowym lub rekreacyjnym,
zwane dalej Organizatorami. 
b) osoby pełnoletnie lub małoletnie pod stałym nadzorem i opieką osoby pełnoletniej,
uczestniczące  jako  obserwator,  kibic  lub  zawodnik  w  imprezie  lub  zajęciach
organizowanych przez Organizatora, zwane dalej Uczestnikami,
c) osoby pełnoletnie korzystające z części sportowej Stadionu indywidualnie.

III. ZASADY KORZYSTANIA 
1.  Korzystanie  z  części  sportowej  Stadionu,  wymaga  wcześniejszego  zgłoszenia  -  w

formie pisemnej u Administratora - chęci skorzystania z obiektu, z podaniem terminu
oraz zakresu swojej działalności i uzgodnienia zasad jego użytkowania.



Administrator  spisuje  stosowną  umowę  z  Organizatorem  i  ustala  harmonogram
korzystania z infrastruktury Stadionu. Zasada ta, dotyczy zarówno wynajęć Stadionu na
imprezy lub zajęcia jednorazowe, jak również cykliczne.

2. Administrator ustala pierwszeństwo z korzystania z części sportowej Stadionu, według
następujących kryteriów:

a) imprezy własne MOSiR oraz zlecone przez Urząd Miasta Lubartów,
b) organizatorzy zrzeszeni w stowarzyszeniach i związkach sportowych piłki nożnej z

terenu Gminy Miasto Lubartów, 

c) pozostali Organizatorzy z terenu Gminy Miasto Lubartów, 

d) inni organizatorzy - w miarę możliwości - spoza terenu Gminy Miasto Lubartów.

3. Administrator – w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności - zastrzega sobie prawo
do odwołania zajęć lub imprezy.   

IV. ZASADY KORZYSTANIA – OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW,
UCZESTNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH

1. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za organizację i przebieg imprez lub zajęć.
2. Do obowiązków Organizatora należy:

a) przestrzeganie  przepisów  prawa,  w  szczególności  ustawy o  organizacji  imprez
masowych  (jeśli  zachodzą  odpowiednie  przesłanki),  p.poż.,  bhp,  regulaminu
Stadionu,  zasad  korzystania  z  boisk  i  urządzeń,  zapisów  umowy  z
Administratorem, 

b) dbałość o bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas  trwania zajęć lub
imprez,

c) wyznaczanie osób odpowiedzialnych za planowane imprezy lub zajęcia, 

d) kontrola wejść osób uprawnionych na zajęcia lub imprezy,

e)  punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć zgodnie z harmonogramem,

f) utrzymanie czystości na wykorzystywanym terenie, 

g) dbałość  o  powierzone  mienie,  a  w  przypadku  jego  uszkodzenia  z  winy
Uczestników, do poniesienia kosztów naprawy, 

h) informowanie  Administratora  o  sytuacjach  zagrażających  zdrowiu lub  życiu  na
wynajmowanych  obiektach,  przed  przystąpieniem  do  zajęć  lub  rozpoczęciu
imprezy.

3.  Każdy  uczestnik  korzystający  ze  Stadionu,  zobowiązany  jest  do  przestrzegania
następujących zasad:
a) użytkować urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem, 

b) nie  wnosić i nie spożywać na terenie Stadionu alkoholu, środków odurzających
oraz nie palić tytoniu,

c) nie  wnosić na teren Stadionu sztucznych ogni, rac, świec dymnych, pojemników
do rozpylania wszelkich gazów i substancji żrących lub farbujących, noży, butelek,
szklanek, kijów ani innych przedmiotów, które mogłyby być użyte jako broń lub
stanowić zagrożenie dla uczestników zajęć lub imprez, 

d) nie używać czapek kominiarek i innych akcesoriów utrudniających identyfikację, 

e) nie rozniecać ognia w jakiejkolwiek postaci,

f) nie  wprowadzać  psów  (z  wyjątkiem  używanych  jako  przewodników  dla  osób
niewidomych) i innych zwierząt, 



g) nie  wspinać  się  na  maszty,  dachy  budynków  i  innych  konstrukcji,  mury,
ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe, pomosty itp.,

h) nie zaśmiecać terenu, nie niszczyć sprzętu i wyposażenia Stadionu,

i) korzystać  z  wyznaczonych  tras  dojazdowych  i  parkować  pojazdy mechaniczne
wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez Administratora, 

j) nie prowadzić – bez zgody Administratora - handlu, rozdawania ulotek i druków,

k) nie prowadzić – bez zgody Administratora - zbiórek pieniężnych lub rzeczowych,

l) nie umieszczać na terenie Stadionu – bez zgody Administratora - żadnych reklam,
ulotek, informacji, 

m) nie załatwiać potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi toaletami,

n) nie wchodzić na obszary nie udostępnione przez Administratora,

o) powiadamiać Administratora o zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia,
urządzeń oraz o występujących w obiekcie zagrożeniach.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizatorzy,  uczestnicy  grupowi  lub  indywidualni,  naruszający  zasady  porządku

i bezpieczeństwa  na  Stadionie,  będą  pociągani  do  odpowiedzialności,  począwszy
od upomnienia,  poprzez  usunięcie  z  obiektu,  na  skierowaniu  sprawy  na  drogę
postępowania administracyjnego, karnego lub cywilnego skończywszy.

2. Za szkody,  w stosunku do mienia i  osób, które nie  powstały z winy Administratora
Stadionu,  odpowiada  -  w  przypadku  Użytkowników  indywidualnych  –  osoba
wynajmująca i wyrządzająca szkodę lub Organizator  w przypadku organizacji  zajęć,
imprez sportowych lub rekreacyjnych.

3. W przypadku, niepoinformowania Administratora o sytuacjach zagrażających zdrowiu
lub życiu na wynajmowanych obiektach przed przystąpieniem do zajęć lub rozpoczęciu
imprezy i powstaniu w czasie ich trwania szkody w stosunku do mienia lub osób, winę
za  zaistniałą  sytuację  ponosi  Organizator  lub  osoba  odpowiedzialna  za  wynajęcie
obiektu.

4.  W sprawach  nie  ujętych  w  niniejszym Regulaminie,  Administrator  zastrzega  sobie
prawo do ostatecznych rozstrzygnięć.

Lubartów, dnia 22 sierpnia 2012 r.



Zasady korzystania z boisk piłkarskich

1. Administrator udostępnia boiska treningowe i boisko główne do rozgrywania meczy
ligowych, zgodnie z podpisaną umową oraz przyjętym harmonogramem.

2.  Boisko  główne  może  być  używane  nie  dłużej  niż  ….  ze  względu  na  zapewnienie
należytej jakości nawierzchni trawiastej boiska.

3. Boiska treningowe mogą być używane nie dłużej niż    …. dziennie, ze względu na
zapewnienie należytej jakości nawierzchni trawiastej boiska.

4.  Boiska  nie  mogą  być  użytkowane  w  przypadku  rozmiękczonej  nawierzchni,
spowodowanej opadami atmosferycznymi.

5. Użytkownicy boisk zobowiązani są do wyrównywania uszkodzeń w murawie boiska
po treningach (przydeptywanie wyrwanych fragmentów murawy).

6.  Administrator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  brak  dostępu  do  obiektu  lub
za nieprzygotowanie  obiektu,  w  przypadku  nieuzgodnionej  zmiany  terminu  zajęć,
meczu, imprezy. 

7.  Administrator  może  wyłączyć  z  eksploatacji  boiska,  celem poddania  ich  zabiegom
agrotechnicznym, o czym, zgodnie z umową, zostaną poinformowani ich użytkownicy.

 

Zasady korzystania ze sprzętu i urządzeń na obiektach Stadionu

1.  Przed  przystąpieniem  do  zajęć  lub  rozpoczęciem  imprezy,  Organizator  powinien
sprawdzić  stan  techniczny  sprzętu  i  urządzeń.  W  przepadku  zauważenia  usterek
zagrażających życiu lub zdrowiu użytkowników, powinien natychmiast poinformować
o  tym  Administratora.  Jeśli  Organizator,  mimo  zauważonych  usterek  i  przed  ich
usunięciem, dopuści do zajęć lub rozpoczęcia imprezy, robi to wyłącznie na własną
odpowiedzialność. 

2.  Administrator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  stan  techniczny  i  bezpieczeństwo
sprzętu i urządzeń sportowych, nie stanowiących jego własności i związanych trwale z
boiskami piłkarskimi.

3. Sprzęt i urządzenia sportowe użytkowane na Stadionie, muszą spełniać odpowiednie
warunki  bezpieczeństwa.  Korzystanie  z  nich  odbywa  się  na  odpowiedzialność
użytkowników Stadionu, zgodnie z ich przeznaczeniem. Sprzęt sportowy ruchomy, np.
bramki treningowe, powinien być, w przypadku jego przemieszczania, bezwzględnie
bezpiecznie  zamocowany  do podłoża  i  prawidłowo  zabezpieczony  również  po
zakończeniu zajęć, za co odpowiada ich organizator. 


