
                                         
 

          REGULAMIN
        MIEJSKIEGO STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO 

UL. DĄBROWSKIEGO 58/64
42-200 CZĘSTOCHOWA 

1. Miejski Stadion Lekkoatletyczny jest obiektem sportowym administrowanym przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 43.     

2. Obiekt  czynny  jest  codziennie  w  godzinach  7.00  –  21.00,  w  soboty  i  niedziele  oraz  święta 
w godzinach 8.00 – 20.00.

3. Obiekt  udostępniany  jest  stowarzyszeniom  sportowym  do  prowadzenia  cyklicznych  zajęć 
treningowych oraz szkołom do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego.

4. Osoby  indywidualne  mogą  korzystać  z  obiektu  w  godzinach  ogólnodostępnych  po  uprzednim 
zakupieniu biletu wstępu.

5. Osoby niepełnoletnie korzystają ze stadionu w obecności rodzica lub innego prawnego opiekuna.
6. O  możliwości  i  zasadach  zorganizowania  imprezy  na  stadionie  decyduje  kierownik  obiektu 

w porozumieniu z Dyrekcją MOSiR w Częstochowie.
7. Warunkiem zorganizowania imprezy na stadionie jest podpisanie umowy o wynajmie obiektu  i jej 

bezwzględne przestrzeganie.
8. Zajęcia  treningowe  odbywają  się  zgodnie  z  obowiązującym  harmonogramem,  na  warunkach 

określonych  we  wcześniej  podpisanej  umowie  pomiędzy  MOSiR  w  Częstochowie 
a stowarzyszeniem sportowym  lub szkołą.

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

10. Osoby  trenujące  na  stadionie  mają  prawo  korzystać  z  określonych   pomieszczeń  i  sprzętu 
znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą kierownika stadionu.

11. Za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie obiektu Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. 
12. Wszystkich  użytkowników  stadionu  obowiązuje  bezwzględne  przestrzeganie  przepisów  bhp 

i przeciwpożarowych obowiązujących dla tego typu obiektów. 
13. Na terenie  obiektu  obowiązuje zakaz wnoszenia i  posiadania  broni  lub innych niebezpiecznych 

przedmiotów,  materiałów  wybuchowych,  wyrobów  pirotechnicznych,  materiałów  pożarowo 
niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

14. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
15. Użytkowanie obiektu jest możliwe wyłącznie za zgodą i wiedzą kierownika lub obsługi stadionu.
16. Zakup biletu wstępu na obiekt oznacza zapoznanie się z Regulaminem Obiektu.
17. Opiekunowie grup są zobowiązani  do pouczenia swoich podopiecznych o zasadach korzystania 

z obiektu.
18. Zabrania  się  jazdy  po  nawierzchni  tartanowej  na  rowerach,  hulajnogach,  rolkach,  wrotkach, 

deskorolkach, nartorolkami itp. 
19. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren stadionu.
20. Osoby korzystające z obiektu w sposób aktywny obowiązuje obuwie sportowe.
21.MOSiR informuje, iż uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, w tym wizerunku osób 

korzystających  z  jego  obiektów,  urządzeń  oraz  uczestniczących  w  imprezach  sportowo-
rekreacyjnych,  kierując  się  uzasadnionym  interesem prawnym (podst.prawna art.23 ust.1  pkt  5 
Uodo).

                           Dyrektor 
          MOSiR w Częstochowie

    (-) Tomasz Łuszcz
     

Częstochowa, 30.09.2015r.


