
REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 

W SOKOŁOWIE PODLASKIM

§1
Zakres obowiązywania

1. Właścicielem Stadionu Miejskiego jest Miasto Sokołów Podlaskim, administratorem – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie Podlaskim.
2. Niniejszy  regulamin  określa  szczegółowe  zasady  dostępności  i  korzystania  ze  Stadionu  przy  ul.  Lipowej  50  w  Sokołowie  Podlaskim  zwanego  dalej

„Stadionem”.
3. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu jest art. 6, ust. 3 „Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych” z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62,

poz. 504).
4. Osoby  przebywające  na  terenie  Stadionu  podczas  trwania  zorganizowanej  Imprezy  podlegają  przepisom niniejszego  regulaminu  i  regulaminu  Imprezy

oraz przepisom prawa, w tym zawartym w „Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych” z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504).
5. Przebywanie ma terenie Stadionu jest równoznaczne z akceptacją przepisów zawartych w niniejszym regulaminie, przepisów dotyczących bezpieczeństwa

pożarowego oraz ogólnych przepisów prawa.

§ 2
Przepisy porządkowe

1. Stadion jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 21:00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 8:00 – 21:00.
2. Obiekt dostępny jest dla osób prywatnych (dzieci do lat 12 pod opieką osób pełnoletnich) oraz innych wymienionych w §3 pkt. 1 niniejszego regulaminu.
3. Obiekt jest monitorowany. Administratorem danych osobowych z systemu monitoringu jest Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim; 

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym
interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych. Monitoring obejmuje teren Stadionu. Zapisy z monitoringu
są przechowywane  przez  administratora.  Osoba  zarejestrowana  przez  system  monitoringu  ma  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  oraz  ograniczenia
ich przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Stadion jest miejscem, w którym organizowane są mecze piłki nożnej oraz inne imprezy sportowe, kulturalne i rekreacyjne.
5. Za  organizację,  przeprowadzenie  i  bezpieczeństwo  imprezy  bądź  zajęć  odpowiada  ich  organizator.  Podlega  on  wszelkim  przepisom  prawa  polskiego

oraz przepisom niniejszego regulaminu.
6. Działalność  handlowa,  gastronomiczna,  usługowa,  artystyczna  (w  tym  transmisje,  nagrania  radiowe  i  telewizyjne,  filmowanie  i  wykonywanie  zdjęć

na obiekcie) może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Dyrektora OSiR.
7. Na teren stadionu zabrania się wnoszenia następujących przedmiotów:

◦ napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz innych o podobnym działaniu;
◦ broni wszelkiego rodzaju lub jej atrap;
◦ przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk;
◦ pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
◦ szklanych butelek;
◦ fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych;
◦ instrumentów do wytwarzania dźwięku o napędzie mechanicznym;
◦ używania wskaźników laserowych;
◦ noszenia tzw. „kominiarek” i innych nakryć głowy lub przedmiotów służących do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służby

porządkowe, informacyjne lub policję.

W razie stwierdzenia posiadania przedmiotu, co do którego wymagane jest odpowiednie zezwolenie, służby porządkowe mają obowiązek zatrzymania osoby
kontrolowanej i przekazania jej policji. 

8. Na terenie stadionu zakazuje się:
◦ wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów lub są wyłączone z użytkowania;
◦ rzucania przedmiotami;
◦ używania wulgarnego, obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób;
◦ rozniecania ognia;
◦ pisania na budynkach, urządzeniach, drogach; ich malowania lub oklejania;
◦ załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami bądź kabinami typu TOI -TOI;
◦ zaśmiecania terenu;
◦ stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia;
◦ wywieszania flag, transparentów i przygotowywania innych form oprawy meczowej o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych;
◦ wchodzenia na teren Stadionu innymi drogami niż wejścia udostępnione;
◦ zastawiania dojść i dróg dojazdowych do instalacji przeciwpożarowych oraz tarasowania wytyczonych przejść i wyjść ewakuacyjnych;
◦ sprzedaży towarów bez zezwolenia Dyrektora OSiR lub organizatora Imprezy;
◦ rozdawania ulotek, druków, reklamowania towarów, akwizycji itp.;
◦ przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Dyrektora OsiR;
◦ wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem imprez tematycznych i psów przewodników;
◦ palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
◦ spożywania napojów alkoholowych;
◦ wchodzenia lub przechodzenia przez budowle, urządzenia i inne obiekty nie przeznaczone do powszechnego użytku (płoty, ogrodzenia, itp.)

9. Wszyscy korzystający ze Stadionu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych.
10. Osoby nietrzeźwe i stwarzające swoim zachowaniem lub stanem ryzyko niebezpieczeństwa innych uczestników, nie będą wpuszczane na teren Stadionu.



§ 3
Organizacja Imprez oraz Zajęć

1. Ze stadionu korzystać mogą podmioty uprawnione na podstawie zawartej umowy lub decyzji Dyrektora OSiR, a w szczególności kluby i sekcje sportowe,
zakłady pracy, osoby fizyczne, agencje artystyczne, jednostki kultury, stowarzyszenia, zrzeszenia, instytucje i organizacje, grupy zorganizowane i inne.

2. Za korzystanie ze Stadionu przez grupy zorganizowane mogą być pobierane opłaty zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Dyrektora OSiR.
3. Dyrektor OSiR odmówi zgody na korzystanie ze Stadionu, jeżeli rodzaj Imprezy, Zajęć lub okoliczności, które mogą wystąpić w związku z ich organizacją

są niezgodne z niniejszym Regulaminem, innymi regulacjami prawnymi, porządkiem społecznym lub przeznaczeniem OSiR.
4. Ze względów bezpieczeństwa ilość osób przebywających na terenie Stadionu jest ograniczona. O maksymalnej ilość osób na terenie Stadionu podczas Imprez

bądź Zajęć decyduje ich organizator.
5. Wszystkie osoby przebywające na Stadionie zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegać niniejszego

Regulaminu oraz Regulaminu Imprezy oraz stosować się do poleceń i nakazów służ porządkowych.
6. Za grupy podczas zajęć treningowych i sportowych pełną odpowiedzialność biorą ich opiekunowie – zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak i wyrządzonych

szkód materialnych.
7. Każda osoba wchodząca na teren Stadionu podczas Imprezy może zostać poddana kontroli – sprawdzeniu toreb, plecaków, reklamówek itp. - pod kątem

wnoszenia zabronionych przedmiotów.

§ 4
Korzystanie z obiektów lekkoatletycznych

1. Obiekty lekkoatletyczne Stadionu stanowią: bieżnia lekkoatletyczna, skocznia wzwyż, skocznia w dal oraz pole do pchnięcia kulą.
2. Obiekty lekkoatletyczne dostępne są w godzinach otwarcia Stadionu.
3. W godzinach 8:00 – 15:00 pierwszeństwo w korzystaniu z obiektów mają grupy szkolne.
4. Osoby prywatne mogą korzystać nieodpłatnie z bieżni lekkoatletycznej  w godzinach ogólnodostępnych, niekolidujących z Imprezami i zorganizowanymi

zajęciami sportowymi.
5. W przypadku braku możliwość korzystania z obiektów lekkoatletycznych zostanie udostępniona informacja w gablocie umieszczonej przy bramie wjazdowej

Stadionu od ul. Lipowej.
6. Osoby korzystające z obiektów lekkoatletycznych zobowiązane są do:

◦ używania odpowiedniego obuwia sportowego, nie niszczącego nawierzchni.
◦ utrzymania czystości i porządku podczas ćwiczeń;
◦ podporządkowania się poleceniom osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu

7. Osobom przebywającym i korzystającym z obiektów lekkoatletycznych zabrania się w szczególności:
◦ wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem stadionu (np. rower, motorower, deskorolka, rolki, hulajnogi itp.);
◦ niszczenia urządzeń sportowych;
◦ wstępu na główną płytę piłkarską, znajdującą się w obrębie bieżni lekkoatletycznej;
◦ żucia gumy;
◦ czynności wymienionych w §2 punkt 7 i 8 niniejszego regulaminu.

§ 5
Odpowiedzialność

1. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, sprzęt, pieniądze itp. zagubione na terenie Stadionu.
2. Osoby naruszające porządek publiczny, postanowienia niniejszego Regulaminu i  Regulaminów Imprez,  nie stosujące się do poleceń odpowiednich służb,

lub których obecność na terenie Stadionu mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób, będą usuwane z terenu
Stadionu przez służby porządkowe lub uprawniony organ (Policja, Straż Pożarna).

3. Osoby naruszające zasady Regulaminu i porządku prawnego na terenie Stadionu zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej, karno-administracyjnej
i cywilnej.

4. Osoby pełnoletnie korzystają z Obiektu na własną odpowiedzialność i ryzyko w zakresie uwarunkowań zdrowotnych.

§ 6
Skargi i wnioski

Wszelkie skargi i wnioski przyjmowane są w każdą środę tygodnia, w godzinach 12:00 – 13:00, w biurze OSiR ul. Lipowa 50, po uprzednim zgłoszeniu
telefonicznym (25 781 26 67) bądź za pośrednictwem poczty e-mail (sekretariat@osir.sokolowpodl.pl).

PAMIĘTAJ!
TELEFONY ALARMOWE

Numer alarmowy – 112
Pogotowie Ratunkowe – 999

Straż Pożarna – 998
Policja – 997


