
REGULAMIN STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO 

1. Administratorem stadionu lekkoatletycznego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie ul. 
Szkolna 1, tel. 59 8342553 

2. Obiekt jest monitorowany.  

3. Obiekt jest czynny codziennie zgodnie z ustalonym harmonogramem dostępnym na stronie OSiR w 
Człuchowie https://osirczluchow.pl/. 

4. Na teren stadionu lekkoatletycznego obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu wszelkimi 

pojazdami mechanicznymi, za wyjątkiem posiadających uprawnienia wydane przez OSiR. 

5. Za korzystanie ze stadionu lekkoatletycznego pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym 
cennikiem. 

6. Korzystanie ze stadionu odbywa się w oparciu o harmonogram korzystania lub na podstawie 
odrębnych umów. O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy na stadionie decyduje Dyrektor 
OSiR lub upoważniona przez Dyrektora osoba. 

7. Warunkiem zorganizowania imprezy masowej, komercyjnej, zamkniętej na stadionie jest 
podpisanie umowy z OSiR na korzystanie z stadionu lekkoatletycznego i w przypadku imprezy 
masowej uzyskanie zgody wymaganej bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Ze stadionu lekkoatletycznego korzystać mogą: 

a. kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera; 

b. grupy zorganizowane pod nadzorem instruktora lub trenera; 

c. dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna; 

d. zakłady pracy, instytucje i organizacje pod nadzorem instruktora lub trenera; 

e. osoby fizyczne pod nadzorem instruktora lub trenera; 

f. dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich; 

g. kibice, jednakże wyłącznie podczas imprez sportowych organizowanych z udziałem 
publiczności. 

h. osoby indywidualne, pełnoletnie, w tym osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich. 

 

9. Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do: 

a) używania obuwia i stroju sportowego; 

b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych 

znajdujących się na wyposażeniu stadionu; 

c) utrzymania czystości i porządku na terenie stadionu i w jego pobliżu; 

d) podporządkowania poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników 

odpowiedzialnych na funkcjonowanie obiektu; 

e) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu; 



f) indywidualne osoby korzystające z nawierzchni tartanowej zobowiązane są do 

poruszania się po torach 4-6; 

g) korzystania z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu 
obiektu wyłącznie za zgodą Zarządcy obiektu i pod nadzorem wyznaczonego trenera 
lub instruktora. 

 

10. Do przebywania na płycie stadionu lub bieżni tartanowej uprawnione są osoby: 

1. Podczas zawodów: 

o zawodnicy uczestniczący w zawodach, 

o osoby niezbędne dla właściwego przeprowadzenia zawodów oraz pracownicy służb 
porządkowych i pracownicy obiektu. 

2. Podczas treningów: 

o zawodnicy realizujący proces treningowy i ich trenerzy, 

o osoby służb porządkowych oraz pracownicy obiektu. 

 

11. Ze stadionu nie mogą korzystać: 

o osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających; 

o osoby z rowerami i innymi pojazdami; 

12. Z urządzeń i z infrastruktury stadionu można korzystać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. 

13. Przebywającym na terenie obiektu zabrania się, w szczególności: 

o palenia tytoniu i używania papierosów elektronicznych; 

o spożywania alkoholu; 

o stosowania środków odurzających 

o wprowadzanie na stadion zwierząt, z wyłączeniem osób niepełnosprawnych 
korzystających z korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. nr 123 poz. 776 ze zm. 

14. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, za wyjątkiem 
organizowanych imprez komercyjnych, masowych, zamkniętych pod warunkiem uzyskania pisemnej 
zgody Dyrektora OSiR, a w przypadku imprez masowych pisemnej zgody właściwego Organu. 

15. Organizator zawodów /zajęć jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz 
regulaminu i jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym ze stadionu. 

16. Za grupy trenujące na stadionie pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, trenerzy, 
instruktorzy, zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych, jak i wszelkich nieszczęśliwych 
wypadków swoich podopiecznych. 

17. Za wartościowe przedmioty pozostawione na obiekcie Administrator stadionu nie ponosi 
odpowiedzialności. 



18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w obiektach OSiR wprowadzono 
monitoring wizyjny 

19. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do 
pociągnięcia do odpowiedzialności osób nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu. 

20. Osoby nieprzestrzegające postanowień Regulaminu zostaną poproszone o opuszczenie obiektu 
bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie. 

21. W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora Ośrodków Sportu i 
Rekreacji w Człuchowie 

NUMERY ALARMOWE: 

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 

STRAŻ POŻARNA – 998 

POLICJA – 997 

TEL. ALARMOWY – 112 

Regulamin obowiązuje od 01.11.2022 r. 

Dyrektor OSiR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


