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Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

z dnia 15 lutego 2016 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu obiektu Stadion Lekkoatletyczny w Suwałkach

Na podstawie § 4 Statutu OSiR nadanego uchwałą nr XL/432/2013 Rady Miejskiej 

w Suwałkach z dnia 25 września 2013r. w sprawie statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Suwałkach:

§ 1 .

Ustalam Regulamin Stadionu Lekkoatletycznego w Suwałkach w brzmieniu określonym 

w załączniku do niniejszego zarządzenia, zwany dalej Regulaminem.

§ 2.

Zobowiązuję kierownika Zespołu Obiektów nr I do zapoznania się z treścią niniejszego 

zarządzenia, przestrzegania jego postanowień, poinformowania podległych pracowników 

o postanowieniach niniejszego zarządzenia, zamieszczenia treści Regulaminu w widocznym 

miejscu na terenie obiektu oraz egzekwowania postanowień Regulaminu od osób 

korzystających z usług Stadionu lekkoatletycznego.

§ 3 .

1. Traci moc Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 36/06 z dnia 20 października 2006r.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości i stosowania:
1. Kierownik Zespołu Obiektów nr I
2. a/a



Załącznik do zarządzenia nr 10/2016 Dyrektora Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Suwałkach z dnia 15 lutego 2016 roku

REGULAMIN
STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO

1. Stadion Lekkoatletyczny zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego 17 w Suwałkach, zwany 
dalej stadionem, jest obiektem sportowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, zwanego 
dalej Ośrodkiem.

2. Na stadionie wydziela się strefy: ogólnodostępną, sportową, kibica, zaplecze.
3. Stadion czynny jest w okresie:

1) od 1 kwietnia do 15 października:
-  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00,
-  w soboty i niedziele -  w godzinach od 10.00 do 18.00;

2) od 16 października do 31 marca:
-  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
-  w soboty i niedziele -  w godzinach od 10.00 do 18.00

z zastrzeżeniem, o ile warunki atmosferyczne pozwalają na jego użytkowanie, stosownie do 
odpowiednich komunikatów Ośrodka zamieszczanych na stronie internetowej Ośrodka 
i bramach wejściowych stadionu, po uprzednim uzyskaniu zgody kierownika Zespołu 
Obiektów nr I Ośrodka, zwanego dalej Kierownikiem.

4. Za korzystanie ze stadionu pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
5. Ze stadionu mogą korzystać osoby indywidualne i grupy zorganizowane:

1) uczestnicy zajęć sportowych, indywidualnych treningów, zajęć rekreacyjnych:
-  zawodnicy klubów, sekcji sportowych i inne grupy zorganizowane pod nadzorem 

pełnoletniego opiekuna, nauczyciela, instruktora lub trenera,
-  osoby fizyczne indywidualne, w tym niepełnoletnie pod nadzorem pełnoletniego 

opiekuna, w godzinach ogólnodostępnych, niekolidujących z zawodami i zorganizo
wanymi zajęciami sportowymi;

2) uczestnicy imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych: zawodnicy, kibice, przedsta
wiciele mediów itp., z zastrzeżeniem, że osoby niepełnoletnie mogą przebywać
na stadionie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

6. Każdy użytkownik korzystający ze stadionu jest obowiązany do zapoznania się 
z postanowieniami regulaminu i podporządkowania się jego zapisom. Korzystanie 
z obiektu jest równoznaczne zarówno z potwierdzeniem zapoznania się z tymi przepisami 
i zobowiązaniem się do ich bezwzględnego przestrzegania.

7. Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są również do:
1) używania obuwia i stroju sportowego, z wyjątkiem uczestników imprez przebywa

jących wyłącznie w strefie kibica;
2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych 

stanowiących wyposażenie stadionu;
3) utrzymania czystości i porządku na terenie stadionu;
4) podporządkowania się poleceniom pracowników obsługi stadionu lub osób 

prowadzących zajęcia na stadionie.
8. Możliwość i szczegółowe zasady korzystania ze stadionu ustala Kierownik w porozumieniu 

z dyrektorem Ośrodka.
9. Korzystanie ze stadionu odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem, na 

warunkach określonych we wcześniej podpisanej umowie pomiędzy OSiR a korzystającym ze
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stadionu, z wyłączeniem osób fizycznych korzystających z obiektu indywidualnie, które 
mogą korzystać ze stadionu za zgodą Kierownika, po uiszczeniu wymaganej opłaty.

10. Za bezpieczeństwo podczas zawodów/zajęć, odpowiedzialność ponosi ich organizator 
/opiekun, zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich 
nieszczęśliwych wypadków uczestników.

11. Osoby fizyczne indywidualne korzystają ze stadionu na własną odpowiedzialność.
12. Prowadzący zajęcia/organizator zawodów odpowiada za stan czystości i porządek 

w udostępnionych pomieszczeniach/strefach.
13. Ze stadionu nie mogą korzystać osoby, które nie uiściły wymaganych opłat oraz osoby, 

których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub zażycie środków odurzających;
14. Przebywającym na terenie stadionu oraz korzystającym ze stadionu zabrania się 

w szczególności:
1) palenia tytoniu;
2) wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych używek ograniczających 

świadomość i sprawność człowieka;
3) wnoszenia przedmiotów pirotechnicznych, broni, kijów, pałek, kamieni, substancji 

żrących, farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań szklanych, butelek i innych 
pojemników wykonanych ze szkła lub innego szczególnie twardego materiału;

4) spożywania produktów żywnościowych, w tym gumy do żucia bezpośrednio przy 
i na terenie strefy sportowej;

5) wprowadzania zwierząt;
6) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem stadionu 

np. rowery, motorowery, deskorolki, rolki itp.;
7) niszczenia urządzeń sportowych;
8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
9) korzystania z bieżni stadionu w obuwiu piłkarskim z korkami/wkrętami;
10) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone 

do powszechnego użytku, szczególnie płoty, mury, ogrodzenia boiska i stadionu, 
zamknięte bramy, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty, reklamy oraz dachy 
i inne;

11) wchodzenia na teren stref, które nie są udostępnione dla danego rodzaju 
użytkowników, np. pomieszczenia służbowe, itp.;

12) używania na terenie stadionu czapek kominiarek i innych akcesoriów utrudniających 
identyfikację osób;

13) rzucania wszelkimi przedmiotami, rozniecania ognia, zapalania wszelkich wyrobów 
pirotechnicznych;

14) prowadzenia handlu, rozdawania formularzy, ulotek oraz przeprowadzania zbiórek 
pieniężnych i rzeczowych bez zgody Dyrektora Ośrodka;

15) pisania, malowania i naklejania na budowlach, urządzeniach lub drogach;
16) umieszczania reklam bez zgody Dyrektora Ośrodka;
17) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
18) innych zachowań mogących stanowić zagrożenie.

15. Pracownicy Ośrodka upoważnieni są do prowadzenia kontroli na terenie stadionu 
w zakresie przestrzegania postanowień regulaminu. Stwierdzone przez pracowników 
naruszenie postanowień regulaminu może skutkować wypowiedzeniem warunków umowy 
dotyczącej korzystania ze stadionu lub zakazem wstępu na teren stadionu.

16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na 
terenie stadionu.

17. Uwagi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi tel: 503 014 401 w godz.: 7.30-15.30 
email: sekretariat@osir.suwalki.pl
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18. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną 
za wyrządzone szkody.

19. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte 
do odpowiedzialności.

20. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie 
przestrzegania niniejszego regulaminu.

21. Do spraw nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 
obowiązujące.

22. Na terenie stadionu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania 
z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy 
nie stosują się do postanowień regulaminu oraz instrukcji użytkowania poszczególnych 
urządzeń. Dyrektor Ośrodka informuje, iż monitoring powadzony jest w sposób 
nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

23. Ośrodek zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niniejszego regulaminu.
24. Tekst niniejszego regulaminu oraz jego zmiany publikowane są na tablicach ogłoszeń na 

stadionie oraz stronie internetowej www.osir.suwalki.pl

http://www.osir.suwalki.pl

