
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/278/16
Rady Miasta Kutno
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Regulamin Stadionu Miejskiego im. Henryka Tomasza  Reymana przy ul. Kościuszki 26.

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Henryka 
Tomasza  Reymana w Kutnie, zwanego dalej "stadionem".

2. Administratorem stadionu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, z siedzibą przy ul. 
Kościuszki 26 zwanym, dalej "MOSiR".

3. Wejście na teren stadionu jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego 
regulaminu.

4. Stadion przeznaczony jest do organizowania zawodów sportowych, zajęć i imprez sportowo-
rekreacyjnych oraz artystyczno-rozrywkowych.

5. Ze stadionu, po uprzednim uzyskaniu zgody MOSiR, w pierwszej kolejności mogą korzystać:

a) kluby sportowe i inne podmioty kultury fizycznej,

b) szkoły i przedszkola z terenu Kutna,

c) zorganizowane grupy sportowe,

d) instytucje i podmioty prywatne.

e) mieszkańcy Kutna,

6. Osoby małoletnie do lat 13 mogą przebywać na terenie stadionu tylko pod opieką osób 
dorosłych, a w przypadku imprez masowych o podwyższonym ryzyku osoby małoletnie do lat 15 
mogą przebywać na terenie stadionu tylko pod opieką osób dorosłych.

7. Podmioty wymienione w pkt. 5 mogą organizować zajęcia sportowe i rekreacyjne pod 
kierunkiem osób posiadających stosowne uprawnienia, które ponoszą odpowiedzialność za 
prowadzone zajęcia.

8. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i porządek na stadionie w czasie trwania imprez ponosi jej 
organizator.

9. Warunkiem organizacji imprezy masowej  jest okazanie odpowiednich pozwoleń.

10. Wszystkie osoby przebywające na terenie stadionu, są zobowiązanie do podporządkowania się 
poleceniom służb porządkowych, pracowników lub osób upoważnionych przez MOSiR.

11. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie stadionu.

12. Powstałe szkody należy zgłaszać pracownikom MOSiR.

13. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjno-sportowe, 
artystyczno-rozrywkowe odbywają się według wcześniej ustalonego przez MOSiR  harmonogramu.

14. Udostępnienie stadionu lub jego części organizatorowi imprezy następuje na podstawie umowy 
zawartej przez organizatora imprezy z MOSiR oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.

15. Do obowiązków organizatora imprezy należy respektowanie regulamin stadionu, dbanie o ład i 
porządek na jego terenie oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy.

16. MOSiR lub organizator imprezy mają prawo odmówić wstępu na teren stadionu osobom, które 
mogą zagrażać bezpieczeństwu innych użytkowników poprzez posiadanie :

a) broni oraz wszelkiego rodzaju przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,

b) pojemników zawierających gaz , substancje żrące, farbujące lub powodujące zanieczyszczenia,

c) przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału,
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d) przedmiotów i materiałów oraz urządzeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkowników 
obiektu,

e) ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych, innych materiałów pirotechnicznych bez zgody 
MOSiR.

17. MOSiR lub organizator imprezy mają prawo usunąć z terenu stadionu osobę lub osoby 
dopuszczające się:

a) rzucania przedmiotami z zamiarem użycia jako broni lub pocisków,

b) palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu i innych napojów 
zabronionych prawem, środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków 
zastępczych,

c) używania ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych, innych materiałów pirotechnicznych, 
rozniecania ognia bez zgody MOSiR.

d) używania wulgarnych i obraźliwych słów,

e) zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą osób przebywających na stadionie,

f) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych,

g) wchodzenia na ogrodzenia, drzewa, słupy oświetleniowe, maszty, dachy i inne konstrukcje,

h) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam i 
ogłoszeń bez zgody MOSiR,

i) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi

j) sprzedaży towarów lub świadczenia usług bez zgody MOSiR,

k) prowadzenia bez stosownego pozwolenia zbiórek pieniężnych,

l) wprowadzanie zwierząt, poza psem przewodnikiem osób niewidomych.

18. Skargi i wnioski należy składać do MOSiR  pod nr tel. 24 355 22 24.

19. W przypadku konieczności wezwania służb porządkowych lub ratowniczych należy korzystać z 
następujących numerów telefonów:

a) Pogotowie Ratunkowe – 999,

b) Straż Pożarna – 998,

c) Policja – 997,

d) Straż Miejska - 986,

e) tel. alarmowy – 112.

20. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy prawa.
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