REGULAMIN OBIEKTÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH
KLUBU LKS ,, ZIELEŃCZANKA” ZIELONKI
UL. DO CEGIELNI
32 – 087 ZIELONKI

I. W SKŁAD OBIEKTÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH KLUBU
WCHODZĄ:



Boisko piłkarskie główne



Boisko piłkarskie boczne



Plac zabaw oraz boisko plażowe



Trybuna wyposażona w siedziska plastikowe



Szatnie i zaplecze socjalne

II. UŻYTKOWANIE OBIEKTÓW:

1. Administratorem Obiektów Piłkarskich „ Zieleńczanka ” Zielonki jest
Zarząd klubu ul. Do Cegielni 32 – 087 Zielonki.
2. Do korzystania

z

obiektu

zorganizowane i osoby
administratora i

uprawnione

indywidualne,

zapoznały

się

z

są wyłącznie grupy

które

uzyskały

regulaminem.

Oraz

zgodę
pod

warunkiem, że małoletni pozostają pod opieką dorosłych.
3. Kluby
pod

sportowe

oraz

kierunkiem

grupy

trenera,

odpowiedzialnej za grupę.

zorganizowane
instruktora

prowadzą zajęcia

lub

innej

osoby

4. Osoby niepełnoletnie, przebywające na terenie obiektu, pozostają pod
opieką dorosłych.
5. Korzystający

z

materialną

obiektów

za

ponoszą

wyrządzone

zniszczenia

odpowiedzialność
i

dewastacje

(sprzętu

sportowego, szatni, trybuny dla kibiców i innych wykorzystywanych
pomieszczeń).
6. O ewentualnych szkodach korzystający zobowiązani są poinformować
administratora obiektu.
7. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
a) palenia tytoniu
b) wnoszenia i spożywania

napojów

alkoholowych i środków

odurzających
c)

bez

zgody

klubu

wprowadzania

zwierząt

i

poruszania

się

pojazdami.
8. Wszystkie

osoby

przebywające

na

terenie

obiektu

zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników
klubu,

służb

porządkowych

i

innych

osób

reprezentujących

administratora.
9. Osoby, zakłócające porządek będą zmuszone do opuszczenia
obiektu.

III. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEBYWANIA NA OBIEKCIE:
1. W czasie trwania
rekreacyjnych,

rozgrywek piłkarskich, imprez sportowo-

imprez

masowych

należy

podporządkować

się

następującym zasadom:
a) służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób również

przy

użyciu

środków

technicznych

–

w

celu

stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa
z

powodu

stosowania środków odurzających lub wskutek

wnoszenia broni i innych przedmiotów niebezpiecznych,
b) Osoby

stwarzające

ryzyko

wpuszczane na obiekty.

wywołania

zamieszek

nie

będą

2. Na obiekcie obowiązują następujące zakazy:
a) zastawiania

wejść,

wyjść

oraz

dróg

ewakuacyjnych,

b) wnoszenia na stadion następujących przedmiotów:
- broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów, które mogą być użyte jako
środek przymusu,
- pojemników

do

rozpylania

gazów, substancji żrących lub

farbujących, butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych
z kruchego lub szczególnie twardego materiału,
- przedmiotów o dużych rozmiarach,
- fajerwerków kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,
- drzewców do flag i transparentów,
- wchodzenia

lub

boiska, urządzenia
obszary, które nie

przechodzenia

przez

oświetleniowe,
są

fasady,

płoty, ogrodzenia

drzewa, maszty, wchodzenie na

dopuszczone

dla

widzów (np. boisko,

pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),
- rzucania

wszelkimi

zapalania fajerwerków,

przedmiotami,

rozniecania

ognia,

sprzedawania towarów i kart wstępu bez

zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek,
- pisania na budowlach, urządzeniach

ich malowania

i oklejania,
- zaśmiecania obiektów.
OSOBY NARUSZAJĄCE ZASADY

BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

NA STADIONIE BĘDĄ POCIĄGNIĘTE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI
KARNO-ADMINISTRACYJNEJ.

Zarząd Klubu LKS ,, Zieleńczanka” Zielonki

