
REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO 

ADMINISTRATOREM STADIONU JEST MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Kutnie 

ul. Kościuszki tel/fax (024) 355 22 24 

KORZYSTAĆ ZE STADIONU MOGĄ : 

 Grupy zorganizowane i osoby indywidualne, które uzyskały zgodę Administratora, zapoznały 

się z Regulaminem oraz pod warunkiem, że małoletni pozostają pod opieką dorosłych, 

 Kluby Sportowe oraz grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia pod kierunkiem Trenera 

lub Instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę, 

 MOSiR nie odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających ze stadionu, 

 Korzystający ze stadionu ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację 

obiektu, jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikom 

MOSiR, 

 Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych                  

i środków odurzających, 

 Zakazuje się wprowadzania i wnoszenia zwierząt, 

 Zakazuje się korzystania z obiektu przez osoby przypadkowe i grupy, które nie uzyskały zgody 

Administratora oraz przebywania kogokolwiek w czasie kiedy obiekt jest zamknięty, 

 Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązuje się do podporządkowania się 

poleceniom pracowników stadionu, służb porządkowych i osób upoważnionych, 

 Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócać porządek, będą zmuszone do opuszczenia 

obiektu, 

 Widzowie powinni stosować się do zarządzeń Policji, Straży Pożarnej, Służby Porządkowej 

oraz do zaleceń Organizatora imprezy, 

 Ze względów bezpieczeństwa widzowie są zobowiązani zajmować miejsca wskazane przez 

Organizatora imprezy. 

 

ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA NA STADION NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW: 

 

 Broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski, 

 Pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, butelek, kubków, 

dzbanów lub puszek wykonanych z kruchego lub szczególnie twardego materiału, 

 Fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych, 

 Drzewców do flag i transparentów. 

PONADTO ZAKAZUJE SIĘ: 

 Zastawiania wejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych, 

 Wchodzenia lub przechodzenia przez fasady, płoty, ogrodzenia, boiska, urządzenia 

oświetleniowe, drzewa i maszty, 

 Wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów, 

 Rzucania wszelkimi przedmiotami, rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, sprzedawania 

towarów bez zezwolenia oraz rozdawania druków i ulotek, przeprowadzania zbiórek, 

 Pisania na budowlach, urządzeniach, ich malowania i oklejania. 

 

OSOBY NARUSZAJĄCE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU NA STADIONIE BĘDĄ 

POCIĄGANE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNO – ADMINISTRACYJNEJ 

 

Zatwierdził: 

Dyrektor MOSiR 

Paweł Ślęzak 

 


