
 

                                                                                                              

REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO 

opracowany na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

z dnia 20 marca 2009 r. 

 

 

                                               ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na obszarze obiektu sportowego L.K.S Orzeł Mokre                       

w Mikołowie przy ul. Zamkowej 1 będącego własnością gminy Mikołów, którego 

administratorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie 

2. Wejście na teren obiektu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację zasad na nim 

obowiązujących. 

 

                     PRZEZNACZENIE 

 

1. Obiekt sportowy jest miejscem na którym rozgrywane są mecze piłki nożnej oraz organizowane 

są inne imprezy sportowe, rekreacyjno – ruchowe, estradowe i kulturalne. 

2. Zasady przebywania na obiekcie podczas imprez sportowych, kulturalnych, estradowych lub 

innych określa organizator zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisami  

Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

3. Klub nie gwarantuje rozegrania meczu w konkretnym dniu lub o określonej porze, a Zarząd 

Klubu zastrzega sobie prawo do zmian ogłoszonych terminów bez zapowiedzenia                                   

i z wyłączeniem odpowiedzialności. 

4. W przypadku kiedy mecz jest odroczony lub opóźniony, decyzja o zwrocie opłat wejściowych 

pozostaje  do wyłacznego uznania Zarządu Klubu. 

 

 

                                                 ZASADY  KORZYSTANIA 

 

1. Administrator  zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania osób na teren obiektu. Pod 

żadnym warunkiem nie będą wpuszczane na teren osoby, wobec których zastosowano zakaz 

wstepu na stadion (tzn. zakaz stadionowy) oraz będące pod wpływem alkoholu. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na obiekcie  tylko wówczas jeżeli posiadają imienny 

identyfikator klubowy lub znajdują sie pod opieką osoby dorosłej. Identyfikatory te można  

otrzymać od Prezesa Klubu. 

3. W imprezach odpłatnych uczestniczyć mogą jedynie osoby posiadające przy sobie ważną kartę 

wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie. 

4. Każdy jest zobowiązany przy wejściu na obiekt, bez wezwania okazać służbie porządkowej 

swoją kartę wstepu lub dowód uprawniający do wstępu na obiekt. Służba porządkowa ma 

prawo zażądać okazania dowodu tożsamości. Posiadanie dokumentu tożsamości jest 

obowiązkowe. 

5. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzenia osób również przy użyciu środków 

technicznych celem sprawdzenia czy nie stanowią one zagrożenia z powodu spożycia alkoholu 

lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych. 

6. Administrator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania lub wydalenia z terenu osoby, która 

nie zezwoli na przeszukanie przez pracowników Klubu lub policjanta. 

7. Grupy zorganizowane korzystają z boisk, urządzeń sportowych i zaplecza socjalnego pod 

opieką trenera lub kierownika danej grupy, który odpowiada za prawidłowe i zgodne                         

z przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego mienia. 

8. Korzystanie ze sprzętu i  urządzeń sportowych odbywa się na odpowiedzialność użytkowników 

stadionu, którzy są zobowiązani do stosowania urządzeń i sprzętu spełniającego warunki 

bezpieczeństwa.  

Ciężki sprzęt sportowy – ruchomy, powinien być bezwzględnie zawsze zamocowany do 

podłoża. 



9. Każdy kto przebywa na obiekcie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie  

zagrażać innym. 

10. Widzowie obowiązani są stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby 

porządkowej  oraz zaleceń spikera stadionu. 

11. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym. 

 

 

ZAKAZY 

 
1. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu: 

 napojów alkoholowych 

 broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów które mogą być użyte jako broń lub pociski  

 pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących 

 butelek 

 drzewców do flag i transparentów 

 instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym  

 kominiarek mogących służyć do maskowania sie celem identyfikacji przez policję i siły 

porządkowe 

 zwierząt 

2.   Ponadto zakazuje się: 

 wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego 

użytku w szczególności fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, zamknięcia, urządzenia 

oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy 

 wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów (boiska, pomieszczenia 

wewnętrzne, pomieszczenia służbowe) 

 rzucania wszelkimi przedmiotami 

 używania obraźliwego i wulgarnego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania 

jakichkolwiek osób  

 rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świszczących 

 sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania 

zbiórek bez zgody Prezesa Klubu 

 pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania lub oklejania 

 załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, 

szczególnie poprzez wyrzucanie przedmiotów 

 zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez 

policję lub służby porządkowe 

 wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach obraźliwych                                 

i prowokujących 

3.   W przypadku zakwestionowania przedmiotów o których mowa w ust. 1 przy wnoszeniu ich  

     na obiekt, mogą być one zarekwirowane przez służby porządkowe lub policę bez prawa zwrotu. 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Osoby naruszające zasady porządku i bezpieczeństwa na obiekcie będą pociągnięte do 

odpowiedzialności karno – administracyjnej. 

2. W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy regulamin może zostać wydany zakaz 

wstępu na obiekt (zakaz stadionowy) 

3. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać administratorowi obiektu. 

 

 

                       Dyrektor  MOSiR  Mikołów                                                                                                    

                   Zarząd   L.K.S. Orzeł Mokre 


