Uchwała Nr V/42/15
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie Regulaminu Stadionu Miejskiego w Kościanie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2013 poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014r poz. 379 i poz. 1072) Rada
Miejska Kościana uchwala:
Regulamin Stadionu Miejskiego w Kościanie
§ 1. Regulamin Stadionu Miejskiego w Kościanie zwany dalej „regulaminem” określa zasady
korzystania z terenów, urządzeń i pomieszczeń Stadionu Miejskiego położonego w Kościanie przy
ul. Maya 26, a zwanego dalej „Stadionem”.
§ 2. Stadion stanowi własność Gminy Miejskiej Kościan. Administratorem Stadionu jest
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie, Kościan, ul. Nacławska 84, 64-000 Kościan.
§ 3. 1. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej i służy do przeprowadzania zawodów
i rozgrywek sportowych, meczy, sportowych zajęć szkolnych oraz innych imprez sportowych,
kulturalnych, rekreacyjnych i oświatowych, a także innych imprez masowych.
2. Stadion jest dostępny za zgodą administratora.
3. Na Stadionie mogą przebywać dzieci oraz młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub
w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego opiekuna oraz osoby pełnoletnie.
4. W godzinach 20.00 - 8.00 zabronione jest przebywanie na terenie Stadionu osób
nieupoważnionych przez administratora Stadionu.
§ 4. 1. Udostępnienie Stadionu lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej przez
organizatora imprezy z administratorem Stadionu, na zasadach określonych w tej umowie oraz
Regulaminie.
2. Na zasadach określonych w umowie zawartej z administratorem na Stadionie może być
prowadzona działalność gospodarcza.
3. Osoby przebywające na terenie stadionu obowiązani są w szczególności do:
1) przestrzegania postanowień Regulaminu;
2) stosowania się do poleceń służby porządkowej powołanej przez organizatora imprezy;
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3) zachowywania się w sposób nie szkodzący lub nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób;
4) utrzymania czystości na terenie Stadionu,
5) używania urządzeń i obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem;
6) przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych i porządkowych.
4. Do obowiązków organizatora imprezy należy także:
1) niedopuszczanie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób
zamierzających wnieść na Stadion przedmioty zabronione;
2) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia
uczestników imprezy lub zapobieżenie zniszczeniu mienia,
3) pokrycie wszystkich kosztów powstałych w związku z uszkodzeniem mienia.
§ 5. 1. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu w szczególności:
1) broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski;
2) pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące zanieczyszczenia;
3) przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału;
4) ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych;
5) urządzeń z napędem mechanicznym służących do wytwarzania hałasu;
6) środków odurzających lub psychoaktywnych;
7) wszelkich napojów alkoholowych.
2. Na terenie Stadionu zakazuje się w szczególności:
1) rzucania przedmiotami z zamiarem użycia jako broni lub pocisków;
2) używania środków odurzających i środków psychoaktywnych;
3) spożywania alkoholu, z wyłączeniem imprez uzgodnionych z administratorem, podczas których
wyznaczone zostaną do tego celu odpowiednie miejsca;
4) używania ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych;
5) używania wulgarnych lub obraźliwych słów,
6) zachowań mających na celu obrazę lub naruszenie godności osobistej w szczególności
z przyczyn rasowych, narodowych lub wyznaniowych,

Strona 2

7) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub
w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku m.in. boisko
lub inne obiekty i urządzenia służące uprawianiu sportu
8) wchodzenia na ogrodzenia, drzewa, słupy oświetleniowe, maszty, dachy, rozniecania ognia,
9) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów albo
ogłoszeń bez zgody administratora,
10) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
11) świadczenia usług i prowadzenia sprzedaży bez stosownych zezwoleń,
12) prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych,
13) korzystania z płyty głównej bez zgody administratora,
14) wprowadzania na teren Stadionu zwierząt (zakaz nie dotyczy osób niewidomych używających
psów jako przewodników),
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz
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