Regulamin
korzystania z Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Wiesława Maniaka przy ul. Litewskiej 20 w
Szczecinie
I. Postanowienia ogólne.
1. Teren i urządzenia Obiektu stanowią własność Gminy Miasto Szczecin i są zarządzane przez Miejski
Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibą w Szczecinie (71-245) przy ul. Władysława Szafera 7,
tel.: (91) 422 34 27.
2. Każdy, kto przebywa na terenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego, zobowiązany jest do
zapoznania się z Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
3. Miejski Stadion Lekkoatletyczny czynny jest w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 08.00
do 21.00 oraz w niedziele tylko odpłatnie dla grup zorganizowanych.
4. Organizatorzy treningów, zajęć sportowych oraz uczestnicy zawodów sportowych korzystający
z Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego nie mogą posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do
uprawiania sportów. MOSRiR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z powodu
naruszenia niniejszego zapisu przez osoby korzystające z Obiektu.
II. Zasady obowiązujące przy zawodach sportowych oraz treningach w hali lekkoatletycznej i na
stadionie.
5. Zgodnie z obowiązującą na Obiekcie instrukcją ppoż. w hali lekkoatletycznej może przebywać
jednocześnie nie więcej niż 50 osób ze wszystkich grup trenujących w danej godzinie.
6. Podstawą korzystania z obiektu jest zawarta umowa najmu zawierana po uprzednim pisemnym
złożeniu zamówienia.
7. Organizator jest zobowiązany do przestrzegania norm czasowych wynikających z warunków umowy
oraz obowiązującego grafiku korzystania z Obiektu. Jeżeli organizator przekroczy czas
ponadnormatywny zobowiązany jest do zapłaty za każdą rozpoczętą godzinę zgodnie z aktualnie
obowiązującym cennikiem, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin.
8. Osoba upoważniona z ramienia organizatora zawodów lub treningów jest zobowiązana złożyć
pisemne oświadczenie o przekroczeniu czasu i przekazać je pracownikowi MOSRiR czynnemu na
Obiekcie.
9. Czas korzystania z obiektu obejmuje: wejście na stadion lub halę lekkoatletyczną, efektywny czas
treningów lub zawodów, zejście z obiektu.
10. Osoba upoważniona z ramienia organizatora zawodów lub treningów musi bezwzględnie przebywać
na obiekcie przez cały czas trwania zawodów lub treningów, aż do czasu opuszczenia Obiektu przez
ostatniego uczestnika.
11. Organizatorzy treningów korzystający z Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego nie mają prawa
do wstawiania na teren Obiektu jakichkolwiek urządzeń własnych bez zgody MOSRiR.
12. MOSRiR zastrzega sobie prawo do odwołania treningów, zawodów na obiekcie z powodów
technicznych, organizacyjnych i porządkowych.

III. Zasady korzystania ze stadionu oraz hali lekkoatletycznej.
13. Pracownik obsługi hali lekkoatletycznej jest upoważniony do sprawdzania stanu czystości obuwia
zmiennego przed wpuszczeniem użytkownika do hali lekkoatletycznej.
14. Osoby naruszające porządek, zasady bezpieczeństwa, ogólnie przyjęte normy zachowania lub
przepisy regulaminu, niestosujące się do zaleceń personelu i stwarzające zagrożenie dla innych osób
przebywających na terenie Obiektu, mogą być niezwłocznie usunięte z Obiektu bądź nie wpuszczone na
Obiekt przez obsługę bez prawa zwrotu uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania
sprawy na drogę sadową.
15. Osoby odpowiedzialne za zniszczenie lub uszkodzenia Obiektu bądź udostępnionego sprzętu,
ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za szkody spowodowane przez osoby
niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie.
16. Za bezpieczeństwo, dyscyplinę i ogólny porządek na stadionie, w hali lekkoatletycznej, w tym w
pomieszczeniach socjalnych (szatnie, natryski), w trakcie trwania zajęć, jak również przed i po zajęciach
odpowiada osoba prowadząca zajęcia.
17. Użytkownicy hali mają prawo korzystać z szatni według następujących zasad:


- prowadzący zajęcia pobiera klucze od szatni i zobowiązany jest je zdać po zakończonych
zajęciach,



- zarządca hali nie odpowiada za przedmioty wartościowe np. środki płatnicze, sprzęt
elektroniczny i inne pozostawione w szatni lub na terenie Obiektu.

18. Użytkownicy zobligowani są do:
18.1 Treningów w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w czystym obuwiu zmiennym,
dotyczy to również trenerów i opiekunów.
18.2 Używania sprzętu sportowego znajdującego się w obiekcie, zgodnie z jego przeznaczeniem.
18.3 Zachowania czystości i porządku.
18.4 Niezakłócania treningów osobom korzystającym ze stadionu lub hali lekkoatletycznej w tych
samych godzinach.
18.5 Stosowania się do poleceń i uwag obsługi obiektu.
19. Użytkownikom stadionu i hali lekkoatletycznej zabrania się:
19.1 Wprowadzania osób postronnych niezwiązanych z treningami, zajęciami sportowymi oraz osób
które nie są uczestnikami treningów lub zawodów sportowych.
19.2 Używania kolców o długości przekraczającej 6 mm,
19.3 Wchodzenia na metalowe pokrywy skrzynek skoku o tyczce.
19.4 Prowadzenia treningu przy opuszczonej siatce w klatce do rzutu dyskiem i młotem – siatka musi
być bezwzględnie podniesiona.
19.5 Używania kredy i magnezji w celu dokonywania oznakowania na poliuretanowej nawierzchni.
19.6 Gry w piłkę.
19.7 Wjeżdżania samochodami na bieżnię poliuretanową stadionu.

19.8 Przenoszenia na poliuretanową nawierzchnię zanieczyszczeń tzn. brudu, piasku, ziemi które mogą
powodować uszkodzenie nawierzchni.
19.9 Ustawiania bezpośrednio na poliuretanowej nawierzchni jakichkolwiek przedmiotów mogących
wywierać duże naciski jednostkowe (np. krzesła, ławki, stoły).
19.10 Jedzenia posiłków na poliuretanowych powierzchniach.
19.11 Wnoszenia szklanych opakowań.
19.12 Rozlewania napojów na poliuretanową nawierzchnię.
19.13 Przyklejania gum do żucia na poliuretanową nawierzchnię, sprzęty, słupy itp..
19.14 Palenia tytoniu i papierosów elektronicznych.
19.15 Spożywania alkoholu i substancji odurzających.
19.16 Używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa oraz obrażania innych osób.
19.17 Spluwania.
19.18 Wnoszenia pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących.
19.19 Wnoszenia materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych.
19.20 Wnoszenia instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym.
19.21 Zanieczyszczania trybun i terenu Obiektu.
19.22 Pisania na budynkach, urządzeniach lub drogach, malowania lub oklejania ich.
19.23 Przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających.
19.24 Niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu.
19.25 Wprowadzania rowerów na teren obiektu.
19.26 Wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do ogólnego użytku,
szczególnie płoty, ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, wszelkiego rodzaju maszty i dachy.
19.27 Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
19.28 Wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
IV. Postanowienia dodatkowe.
20. W przypadku uczestnictwa w imprezach masowych oraz innych odbywających się na obiekcie,
widzowie, uczestnicy i inne osoby mają obowiązek przestrzegania dodatkowo regulaminu imprezy
masowej opracowanego przez organizatora i respektowania poleceń służb porządkowych.
21. Dzieci mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
22. MOSRiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę na osobie i w jej
mieniu w czasie korzystania z Obiektu.
V. Postanowienia końcowe.
23. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
24. Nieprzestrzeganie zasad powyższego regulaminu może spowodować rozwiązanie zawartej umowy.

25. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jej obsługi, w tym skargi i wnioski należy składać
w biurze obiektu, telefonicznie pod numerami telefonów 885 103 828 ; 519 352 811 lub na adres e-mail:
sla@mosrir.szczecin.pl
26. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości w stanie technicznym
urządzeń, zarządca zabrania korzystania z nich i prosi o niezwłoczne powiadomienie osoby dyżurującej.
27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące
normy i przepisy prawa.
28. Regulamin ogłasza się poprzez jego wywieszenie.
DYREKTOR MOSRiR

