
REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Stadion  Miejski,  zwany  dalej  Stadionem,  zlokalizowany  jest  przy  ul.  Rzecznej  2  w  
Luboniu.

2. Administratorem  Stadionu  jest  LOSiR  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  
siedzibą w Luboniu (62 – 030 Luboń, ul. Hugona Kołłątaja 2) wpisana do Krajowego  
Rejestru  Sądowego przez  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i  Wilda w Poznaniu  
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000510060.

3. Regulamin Stadionu  określa  zasady korzystania z  boisk,  urządzeń oraz  pomieszczeń,  
prawa  i  obowiązki  Organizatorów  oraz  użytkowników,  a  także  kwestie  
odpowiedzialności. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie całego Stadionu.

4. Infrastrukturę Stadionu stanowią:
a. Boisko trawiaste główne z trybunami ,
b. Boisko asfaltowe,
c. Boisko treningowe,
d. Pawilon szatniowo – administracyjny z pomieszczeniami dla trenerów, sędziów,

zawodników oraz częścią gospodarczą,
e. Pawilon gospodarczy.

5. Stadion  jest  obiektem  użyteczności  publicznej  i  służy  przede  wszystkim  celom  
kultury fizycznej w zakresie dyscyplin, do których jest przygotowany.

6. Stadion  może  również  służyć  innym  celom  w  zakresie  ustalonym  przez  
Administratora.

7 Podmiot chcący skorzystać z obiektów, urządzeń oraz pomieszczeń wchodzących w  
skład infrastruktury Stadionu obowiązany jest zawrzeć umowę z Administratorem.  
Umowa powinna określać w szczególności formę i zakres podejmowanej na Stadionie 
działalności, rodzaj imprezy lub zajęć oraz ich termin. Udostępnienie Stadionu lub  
jego części następuje po zawarciu stosownej umowy oraz  zapoznaniu  się  z  niniejszym  
Regulaminem. Korzystający, w czasie trwania umowy,  jest  obowiązany

utrzymywać ład, porządek oraz bezpieczeństwo na terenie  obiektu  objętego  umową.
Korzystający w czasie trwania umowy, ponosi odpowiedzialność  za  szkody
wyrządzone przez użytkowników. Powyższe stosuje się  zarówno  w  przypadku
udostępniania Stadionu na  imprezy  lub  zajęcia  mające  charakter  jednorazowy  lub
cykliczny.
8. Przebywanie na obiektach Stadionu bez wiedzy i zgody Administratora jest zabronione.
9. Pierwszeństwo w dostępie do obiektów Stadionu mają stowarzyszenia mające siedzibę w 

Luboniu,  które realizują swoje cele statutowe w zakresie sportu oraz biorą udział  w  
rozgrywkach lig polskich związków sportowych.

II. UŻYTKOWNICY

Do korzystania ze Stadionu uprawnione są:
1. Osoby  fizyczne,  osoby  prawne,  jednostki  organizacyjne  nieposiadające  osobowości

prawnej,  której  odrębne  ustawy  przyznają  zdolność  prawną  oraz  inne  podmioty
prowadzące zajęcia  lub imprezy o charakterze sportowym lub organizacyjnym, zwane
dalej Organizatorami.

2. Osoby pełnoletnie lub małoletnie pod warunkiem, że znajdują się pod stałym nadzorem i
opieką  przedstawiciela  ustawowego  lub  innej  osoby  pełnoletniej,  uczestniczące  jako
obserwator, kibic, zawodnik, korzystający indywidualnie z części sportowej Stadionu lub w
jakimkolwiek innym charakterze, zwane dalej Uczestnikami.



III. ZASADY KORZYSTANIA

1. Rozgrywki  sportowe,  mecze,  programowe  zajęcia  oraz  inne  imprezy  rekreacyjno  -
sportowe,  kulturalne  i  oświatowe  odbywają  się  według  wcześniej  ustalonego  przez
Administratora Stadionu harmonogramu.

2. Udostępnianie organizatorowi imprezy Stadionu lub jego części następuje na podstawie
umowy  zawartej  przez  Organizatora  z  Administratorem  Stadionu,  na  zasadach
określonych w tej umowie oraz niniejszym Regulaminie. Powyższe stosuje się zarówno w
przypadku udostępniania Stadionu na imprezy lub zajęcia mające charakter jednorazowy
lub cykliczny.

3. Administrator – w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności – zastrzega sobie prawo
odwołania zajęć lub imprezy.

IV. OBOWIĄZKI  ORGANIZATORÓW,  UCZESTNIKÓW  I  UŻYTKOWNIKÓW
INDYWIDUALNYCH

1. Organizator  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  przebieg  imprez  lub  zajęć,  w  tym  w
szczególności za wszelkie wynikłe podczas nich szkody na osobie i mieniu.

2. Do obowiązków Organizatora należy:
a. Przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o

bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 611 ze zm.), przepisów
przeciwpożarowych, BHP, regulaminu Stadionu, zasad korzystania z boisk i urządzeń,
postanowień umowy z Administratorem,

b. Dbałość  o  bezpieczeństwo  uczestników  oraz  kibiców  podczas  trwania  zajęć  lub
imprez,

c. Wyznaczanie osób odpowiedzialnych za planowane imprezy lub zajęcia,
d. Kontrola wejść osób uprawnionych na zajęcia lub imprezy,
e. Zgodne z harmonogramem rozpoczynanie i kończenie zajęć lub imprez,
f. Utrzymanie czystości, porządku i ładu na wykorzystywanym terenie przez cały czas

trwania zajęć lub imprezy,
g. Dbałość  o  powierzone  mienie,  a  w  przypadku  jego  uszkodzenia,  obowiązek

poniesienia kosztów naprawy,
h. Niezwłoczne  informowanie  Administratora  lub  osób  przez  niego  upoważnionych  o

przypadkach zagrażających życiu lub zdrowiu Uczestników,
i. Zapewnienie  drożności  wejść  na  Stadion  oraz  dróg  na  terenie  Stadionu,  w

szczególności dróg ewakuacyjnych.
3. Administrator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  poniesione  i  wyrządzone  przez

Organizatora,  Uczestników  oraz  osoby  znajdujące  się  pod  ich  nadzorem  w  trakcie
korzystania ze Stadionu.

4. Do obowiązków uczestników korzystających ze Stadionu należy:
a. Stosowanie się do poleceń Administratora lub osób przez niego upoważnionych oraz

Organizatora imprezy lub osób przez niego upoważnionych,
b. Użytkowanie urządzenia lub obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem,
c. Przestrzeganie  zakazu  wnoszenia  i  spożywania  na  terenie  Stadionu  alkoholu,

narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych,
d. Przestrzeganie  zakazu  palenia  tytoniu  (za  wyjątkiem odbywających  się  na  terenie

Stadionu imprez organizowanych przez Administratora),
e. Przestrzeganie  zakazu  wnoszenia  na  teren  Stadionu  sztucznych  ogni,  rac,  świec

dymnych,  pojemników  do  rozpylania  wszelkich  gazów  i  substancji  żrących  lub
farbujących,  broni,  noży,  butelek,  szklanek,  kijów  lub  innych  niebezpiecznych
przedmiotów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla uczestników zajęć lub imprez,

f. Przestrzeganie  zakazu  używania  czapek  kominiarek  i  innych  akcesoriów
utrudniających identyfikację lub ustalenie tożsamości osoby,

g. Przestrzeganie zakazu używania lub rozniecania ognia,



h. Przestrzeganie zakazu wprowadzenia zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników dla
osób niepełnosprawnych),

i. Przestrzeganie zakazu wspinania na maszty, dachy budynków i innych konstrukcji,
murów, ogrodzenia, urządzeń oświetleniowych itp.,

j. Przestrzeganie czystości, ładu i porządku terenu,
k. Dbałość o sprzęt i wyposażenie Stadionu,
l. Przestrzeganie zakazu handlu, rozdawania ulotek i druków na terenie Stadionu, chyba

że Administrator wyraził na to zgodę,
m. Przestrzeganie zakazu prowadzenia bez zgody Administratora zbiórek pieniężnych lub

rzeczowych,
n. Przestrzeganie  zakazu  umieszczania  na  Stadionie  lub  jego  infrastrukturze

jakichkolwiek  reklam,  napisów,  plakatów,  ulotek,  informacji  itp.  bez  zgody
Administratora;

o. Załatwianie potrzeb fizjologicznych jedynie w miejscach do tego wyznaczonych,
p. Stosowanie się do zakazu wstępu na obszary nieudostępnione przez Administratora

lub przeznaczone tylko dla personelu lub innych osób upoważnionych,
q. Niezwłoczne powiadamianie Administratora lub osób przez niego upoważnionych o

zauważonych  uszkodzeniach  sprzętu,  wyposażenia,  urządzeń  oraz  o  wszelkich
zagrożeniach występujących na danym obiekcie.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W  przypadku  naruszania  przez  organizatorów,  uczestników  grupowych  lub
indywidulanych zasad porządku lub bezpieczeństwa Administrator lub osoby przez niego
upoważnione  mają  prawo  upominać  takie  osoby  lub  usuwać  je  z  terenu  Stadionu.
Działania te nie wyłączają możliwości pociągnięcia tych osób do odpowiedzialności karnej,
cywilnej, administracyjnej lub innej przewidzianej przez prawo.

2. Za  szkody  powstałe  w  trakcie  imprezy  lub  zajęć,  które  zostały  wyrządzone  przez
użytkowników indywidualnych lub grupowych, odpowiedzialność ponosi Organizator.

3. Organizator  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  wynikłe  na  skutek  niepoinformowania
Administratora o sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu na użytkowanych obiektach
przed przystąpieniem do zajęć lub rozpoczęciu imprezy lub powstałych w trakcie trwania
zajęć lub imprezy.

4. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie prawo decydowania w poszczególnych
kwestiach przysługuje Administratorowi.

5. Dane adresowe Administratora obiektu: LOSIR Sp. z o.o., 62-030 Luboń, ul.Kołłątaja 2,
tel. 61 899 22 35, 512 498 927. 20. Telefony alarmowe: POGOTOWIE RATUNKOWE –
999 lub  112 STRAŻ POŻARNA – 998 lub 112 POLICJA – 997 lub 112 STRAŻ MIEJSKA –
61 8131 986

  


