Regulamin stadionu lekkoatletycznego przy Powiatowym Centrum Sportu
w Bełchatowie
§1 Zasady ogólne:
1) stadion Lekkoatletyczny jest obiektem sportowym zarządzanym przez Powiatowe Centrum Sportu
w Bełchatowie;
2) obiekt czynny jest codziennie: od 7:00 - do 21:30;
3) za korzystanie ze stadionu pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem;
4) korzystanie ze stadionu odbywa się za wcześniejszą zgodą Dyrektora PCS w Bełchatowie
w oparciu o harmonogram korzystania lub na podstawie odrębnych umów;
5) korzystający z obiektu zobowiązany jest do zapoznania i przestrzegania zapisów niniejszego
regulaminu;
6) korzystanie z bieżni lekkoatletycznej jest bezpłatne, z wyłączeniem imprez sportowych.
§2 Zasady korzystania:
1) w godzinach od 7:00 – 16:00 pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu mają grupy szkolne;
2) w godzinach od 16:00 – 21:30 w dni powszednie oraz od 7:30 do 21:30 w weekendy, osoby
indywidualne korzystać mogą w terminach wolnych, ujętych w harmonogramie rezerwacji
obiektu. Informacje na temat wolnych terminów można uzyskać pod nr tel. 44 733 01 72;
3) osoby indywidualne mogą korzystać nieodpłatnie z bieżni stadionu lekkoatletycznego
w godzinach ogólnodostępnych dla mieszkańców, niekolidujących z zawodami
i zorganizowanymi zajęciami sportowymi;
4) o możliwości i zasadach zorganizowania imprezy na stadionie decyduje Dyrektor PCS
w Bełchatowie lub upoważniona przez Dyrektora osoba;
5) ze stadionu korzystać mogą:
▪

kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora, trenera lub opiekuna,

▪

grupy zorganizowane,

▪

dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,

▪

zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia i organizacje,

▪

osoby fizyczne,

▪

dzieci do lat 13 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,

▪

osoby uczestniczące oraz kibice przebywający wyłącznie w miejscach do tego
wyznaczonych;

6) ze stadionu nie mogą korzystać:
▪

osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
psychotropowych lub środków podobnie działających,

▪

osoby zachowujące się prowokacyjnie, agresywnie oraz w inny sposób stwarzające
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

7) osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do:
▪

używania obuwia sportowego przeznaczonego do danej dyscypliny sportu,

▪

przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy
znajdujących się na wyposażeniu stadionu,

▪

utrzymania czystości i porządku na terenie stadionu,

▪

podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników
odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu;
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8) warunkiem zorganizowania imprezy sportowej lub komercyjnej na stadionie jest podpisanie
umowy najmu obiektu i bezwzględne jej przestrzeganie;
9) zajęcia komercyjne odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem, na warunkach
określonych we wcześniej podpisanej umowie pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Centrum
Sportu w Bełchatowie a podmiotem wynajmującym;
10) w czasie zawodów/zajęć organizator/prowadzący zobowiązany jest do przestrzegania
obowiązującego prawa oraz regulaminu i jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa
korzystającym ze stadionu;
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▪

wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem stadionu np.
rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

▪

niszczenia urządzeń sportowych i płyty obiektu,

▪

żucia gumy,

▪

zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich,
nawoływaniu do waśni religijnych, narodowościowych, społecznych itp.,

▪

wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników),

▪

wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego
użytku, szczególnie: płoty, mury, ogrodzenia boiska i stadionu, zamknięte bramy,
urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty, dachy,

▪

podczas prowadzenia zawodów wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla
publiczności,

▪

używania na terenie stadionu czapek kominiarek i innych akcesoriów utrudniających
identyfikację osoby,
wszelkiego handlu, rozdawania materiałów reklamowych i przeprowadzania zbiórek

▪

pieniężnych i rzeczowych bez pisemnej zgody administratora,
▪

dewastacji obiektu (pisania na budowlach, urządzeniach, trybunach lub drogach, ich
malowania, oklejania, itp.),

▪

załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,

▪

zaśmiecania stadionu,

▪

wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji
żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych, butelek i innych
pojemników wykonanych ze szkła lub innego twardego materiału,

▪

rzucania przedmiotami,

▪

nieuzasadnionego blokowania wejść i wyjść wraz z drogami ewakuacyjnymi do obiektu;

12) pracownicy obsługi mogą kontrolować wszystkie zajęcia odbywające się na stadionie,
a w razie stwierdzenia nieprzestrzegania regulaminu zakazać korzystania z obiektu.

§3 Postanowienia końcowe:
1) wszystkich użytkowników obowiązuje zachowanie zgodne z niniejszym regulaminem;
2) skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor PCS w Bełchatowie w formie pisemnej lub mailowej na
adres: info@pcs-belchatow.pl;
3) zasady korzystania z obiektu nieujęte w niniejszym regulaminie są zawarte w zarządzeniu
Dyrektora PCS w Bełchatowie i podanie do publicznej wiadomości w formie informacji na tablicy
ogłoszeń na terenie stadionu lekkoatletycznego.

