REGULAMIN
Korzystania ze stadionu Lekkoatletycznego Piłkarskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej
Godziny w których obiekt będzie udostępniony:
- do celów rekreacyjnych 06:00 – 08:00 oraz 20:00 – 22:00
- do zajęć szkolnych 08:00 – 15:00
- do treningów dla grup sportowych odbywających trening pod nadzorem trenera 15:00 – 20:00

1. Zarządzającym obiektem jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Mail: biuro@ckstkalwaria.com
Tel: 33 873 37 71 lub 692 432 596
2. Światło na stadionie można zapalić samodzielnie na 30 min w godzinach 6:00 - 8:00 i 17:00 - 22:00,
używając przycisku, znajdującego się po lewej stronie bramki głównej, prowadzącej na stadion.
Oświetlenie może też być zapalone bez ograniczeń czasowych, po wcześniejszym zgłoszeniu
Zarządzającemu.
3. Korzystający ze stadionu lekkoatletycznego i piłkarskiego zobowiązani są do:
- zapoznania się z regulaminem korzystania ze stadionu
- wyznaczenia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na stadionie
- użytkowania na bieżni w pierwszej kolejności torów innych niż pierwszy podczas treningu i rekreacji
ma to na celu ochronę przed nadmierną eksploatacją nawierzchni syntetycznej pierwszego toru
- korzystania z odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego – do treningów oraz
biegów rekreacyjnych na bieżni obuwie sportowe na płaskiej podeszwie – do rozgrywania zawodów
LA obuwie z krótkimi kolcami zgodne z wymogami IAAF – do treningów oraz rozgrywek piłkarskich na
trawie obuwie z korkami zgodne z wymogami PZPN przejście na murawę przez bieżnię może
odbywać się po uprzednim rozłożeniu na niej specjalnych mat zabezpieczających.
4. Korzystanie z naturalnej murawy boiska piłkarskiego przez kluby piłkarskie, drużyny i inne osoby,
może odbywać się po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Zarządzającego - ma to na celu ochronę
stanu naturalnej murawy dopuszcza się użytkowanie murawy max 6 godzin w ciągu tygodnia.
5. Stadion lekkoatletyczny udostępniony jest szkołom, klubom sportowym, stowarzyszeniom,
osobom ﬁzycznym w godzinach funkcjonowania obiektu zgodnie z zasadami regulaminu.
6. Harmonogram imprez oraz rozkład zajęć prowadzonych na terenie stadionu lekkoatletycznego dla
grup zorganizowanych i osób indywidualnych ustala upoważniony przez Zarządzającego
przedstawiciel.
7. Zarządzający stadionem zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu w celu przeprowadzenia
prac konserwacyjno - pielęgnacyjnych .

8. Kluby sportowe oraz grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia wyłącznie pod kierunkiem
trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.
9. W czasie trwania zawodów sportowych, widzowie mogą przebywać tylko w miejscach
przeznaczonych dla publiczności.
10. Zarządca obiektów nie odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających ze stadionu
lekkoatletycznego.
11. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezach masowych odpowiada Organizator
imprezy, na którym spoczywa obowiązek przygotowania imprezy zgodnie z przepisami zawartymi w
Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
12. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
13. Zabrania się wykorzystania urządzeń i sprzętu sportowego niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz
samodzielnego przestawiania sprzętu sportowego będącego na wyposażeniu obiektu.
14. Korzystający ze stadionu lekkoatletycznego ponosi odpowiedzialność materialną za jego
zniszczenie i dewastację (sprzęt sportowy, trybuny dla kibiców, ogrodzenia itp.) Jednocześnie
korzystający są zobowiązani do zgłaszania Zarządzającemu wyrządzonych szkód.
15. Organizatorzy imprez sportowych i masowych mają obowiązek określić szczegółowy sposób
zachowania się uczestników podczas ich trwania z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu.
16. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
- palenia tytoniu i papierosów elektronicznych
- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających
- wnoszenia i używania środków pirotechnicznych
- wprowadzania zwierząt
- korzystania z obiektu w godzinach innych niż wyznaczone,
- jazdy rowerami, hulajnogami, motocyklami, samochodami oraz jazdy na rolkach
- chodzenia z kijkami Nordic Walking
- wjeżdżania różnego rodzaju wózkami i wszelkimi pojazdami na bieżnię oraz murawę boiska
trawiastego.
- wchodzenia, czepiania się lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla
powszechnego użytku (ogrodzenie stadionu, brama, furtki, urządzenia oświetleniowe, maszty
oraz bramki piłkarskie)
- wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów (np. boisko z naturalną murawą,
bieżnia lekkoatletyczna)
- pisania, malowania, oklejania i umieszczania reklam na nawierzchni syntetycznej bieżni oraz
urządzeniach sportowych

- umieszczenie reklam może odbywać się po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządzającego
i w miejscu przez niego wskazanym
- załatwiania potrzeb ﬁzjologicznych poza miejscem do tego celu przeznaczonym oraz
zaśmiecania obiektu.
17. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
18. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów sportowych zobowiązane są do
podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników Zarządzającego.
19. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócać porządek lub nie będą przestrzegać
postanowień niniejszego regulaminu będą zmuszone do opuszczenia obiektu i zostaną pociągnięte do
odpowiedzialności karno - administracyjnej.
20. Cały obszar podlega stałemu monitoringowi wizyjnemu - administratorem danych osobowych
jest Zarządzający.

