
  REGULAMIN PORZĄDKOWY
MIEJSKIEGO STADIONU PIŁKARSKIEGO „RAKÓW”

adres: ul. Limanowskiego 83, 42-208 Częstochowa, tel. 34/323-67-72, e-mail: stadion.pn@mosir.pl

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.  Miejski  Stadion  Piłkarski  „Raków”,  zwany  dalej  „Stadionem”,  położony  w  Częstochowie  przy

ul. Limanowskiego  83,  jest  własnością  Gminy  Miasta  Częstochowa,  znajdującym  się  w  trwałym
zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43,
42-215 Częstochowa, zwanego dalej „MOSiR”.

2.  Stadion czynny jest codziennie w godzinach od 08:00 do 22:00 za wyjątkiem świąt ustawowych.
3. Przed wejściem na teren Stadionu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie

przestrzegać  zawartych  w  nim  postanowień.  Wejście  na  teren  Stadionu  oznacza  automatycznie
akceptację niniejszego regulaminu.

4.  W  czasie,  gdy  na  Stadionie  nie  odbywają  się  imprezy, do  korzystania  z  niego  uprawnione  są
wyłącznie grupy zorganizowane i osoby indywidualne, które uzyskały zgodę MOSiR i zapoznały się
z niniejszym regulaminem, a małoletni pozostają pod opieką osób dorosłych.

5.  W czasie meczów i innych imprez organizowanych na Stadionie prawo wstępu na Stadion określa
organizator w regulaminie imprezy.  

6.  Teren Stadionu objęty jest całodobowo systemem monitoringu z rejestracją obrazu. Nagrania z kamer
mogą  być  podstawą  do  pociągnięcia  do  odpowiedzialności  użytkowników,  którzy  nie  stosują  się
do ogólnych  przepisów  prawa,  niniejszego  regulaminu,  oraz  komunikatów  i  poleceń  personelu.
MOSiR  gwarantuje,  że  monitoring  prowadzony  jest  w  sposób  nie  naruszający  dóbr  osobistych
i godności użytkowników.

7.  MOSiR  może  przetwarzać  dane  osobowe,  w  tym  wizerunki  osób  korzystających ze Stadionu
i uczestniczących w imprezach sportowo - rekreacyjnych organizowanych na jego terenie, kierując się
uzasadnionym interesem prawnym (podstawa prawna art. 23, ust. 1, pkt 5 ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku – tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU
1. Kluby  sportowe  i  inne  grupy  zorganizowane  mogą  prowadzić  zajęcia  wyłącznie  pod  kierunkiem

trenera, instruktora lub innej osoby odpowiedzialnej za grupę. Osoby te powinny posiadać stosowne,
aktualne uprawnienia. 

2.  Szczegółowe zasady udostępniania i korzystania z poszczególnych obiektów treningowych Stadionu
określają ich regulaminy użytkowania.

3.  Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe
i  telewizyjne,  filmowanie  i  wykonywanie  zdjęć  na Stadionie  może się  odbywać  tylko  i  wyłącznie
za zgodą  MOSiR, a podczas imprez masowych po uzgodnieniu z organizatorem imprezy.

4.   Prawo wjazdu samochodem i  parkowania  na terenie  Stadionu przysługuje  jedynie  użytkownikom
Stadionu po uzgodnieniu z MOSiR.

5.  Na terenie Stadionu obowiązuje całkowity zakaz:
-  palenia  tytoniu,  w  tym  e-papierosów  i  spożywania  napojów  alkoholowych  lub  innych  środków

odurzających  -  z  wyłączeniem  piwa  o  zawartości  alkoholu  do  3,5  % podawanego na  terenie
Stadionu w trakcie imprezy masowej,

-  wnoszenia  broni  palnej,  pneumatycznej  i  gazowej  oraz  ostrych  narzędzi,  a  także  innych
niebezpiecznych przedmiotów;

-  wprowadzania i przebywania zwierząt;
-  wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
-  prowadzenia jakichkolwiek akcji agitacyjnych o charakterze politycznym, marketingowym,
- umieszczania reklam, transparentów i plansz bez zgody MOSiR (dotyczy również ogrodzenia).

6.  Wszystkie osoby przebywające na Stadionie zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom
służb porządkowych i pracowników MOSiR.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za  ewentualne  szkody  materialne  w  infrastrukturze  lub  wyposażeniu  Stadionu  odpowiedzialność

ponosi sprawca, a w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność za szkody ponoszą rodzice lub
prawni  opiekunowie.  W przypadku grup zorganizowanych, za skutki  zachowań osób z tych grup,
odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.

2. MOSiR nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  osób  korzystających  ze  Stadionu,  które  zostaną
przez nich zagubione, a także skradzione lub zniszczone przez innych użytkowników.

3. MOSiR  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wypadki  lub  negatywne  skutki  spowodowane
nieprzestrzeganiem: przepisów prawa, niniejszego regulaminu oraz poleceń personelu.

4. Znalezione  przez  pracowników MOSiR rzeczy,  pozostawione  lub  zagubione  przez  użytkowników
Stadionu będzie można odebrać w portierni. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi do
30 dni oda daty znalezienia.



IV. PRZEPISY KOŃCOWE
1. MOSiR  może  kontrolować  wszystkie  prowadzone  na  Stadionie  zajęcia,  a  w  razie  stwierdzonych

uchybień  -  zakazać  wskazanej  osobie  dalszego  korzystania  ze  Stadionu,  bez  prawa
do odszkodowania dla kontrolowanego.

2. Osoby  agresywne,  naruszające  porządek  lub  przepisy  niniejszego  regulaminu  będą  usuwane
z terenu Stadionu bez prawa zwrotu ewentualnych, wcześniej poniesionych opłat.

3. Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MOSiR.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Częstochowie

Regulamin obowiązuje od 02.01.2017 r.

Telefony alarmowe:
112 – Europejski numer alarmowy
986 – Straż Miejska
997 – Policja
998 – Straż Pożarna
999 – Pogotowie ratunkowe


