
REGULAMIN
STADIONU MIEJSKIEGO W ŁAZACH 

§ 1.
1. Stadion Miejski przy ul. Wiejskiej 1 w Łazach jest własnością Gminy Łazy i pozostaje w 
trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach, zwany dalej podmiotem 
uprawnionym.

§ 2.
1. Stadion Miejski w Łazach to obiekt składający się z:

- Kompleksu sportowego Orlik obejmujący: 
 boiska piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m
 boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni. 

poliuretanowej o wymiarach 19,1m x 32,1m.
 budynku sanitarno-szatniowego.

- Boisk trawiastych:
 Boiska głównego (bieżnia jest integralnym terenem tego boiska i stanowi ten sam 

obiekt).
 Boiska treningowego.
2. Obiekty te służą rozwojowi sportu i rekreacji 
3. Wejście na Stadion Miejski w Łazach oznacza automatycznie bezwzględną 

akceptację przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie.

§ 3.
1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z 

obiektu, oraz określenie zasad korzystania ze Stadionu Miejskiego i urządzeń 
znajdujących się na nim oraz zachowania się osób przebywających na jego 
terenie.

2. W związku z obowiązującym stanem epidemii ustalane są następujące reguły 
korzystania z obiektów:

 podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu powadził będzie weryfikację 
liczby osób korzystających z obiektu,

 bezwzględnie wymagane jest wcześniejsze zgłoszenia chęci ze skorzystania z
obiektu do animatora obiektu i zarejestrowanie się w grafiku zajęć,

 prowadzony będzie rejestr korzystających z obiektu

 korzystający z obiektów powinni posiadać własny sprzęt sportowy  

 podmiot uprawniony wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła 
sanitarnego.

 podmiot uprawniony udostępni osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu 
środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego; 

 podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i 
sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających; 



 podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe 
odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w 
inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających; 

 osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk 
wchodzące i opuszczając obiekt.

 obowiązujący limit uczestników na każdym boisku to 6 osób plus osoba 
prowadząca zajęcia. Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie 
dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi.

 przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to 
osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Podmiot uprawniony 
zaleca jednak takie działanie. Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania
twarzy podczas przemieszczania się na obiekt. 

 jedyne wejście na obiekt to brama wejściowa od ul. Wiejskiej

 nie ma możliwości stałej rezerwacji boiska, bez uprzedniej zgody dyrektora 
OSiR w Łazach.

 zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu 
sportu na obiekcie. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się i 
bezpiecznych odstępach 2 metrowych. 

 każdy uczestnik powinien pojedynczo wejść na boisko do wyznaczonego 
sektora po wcześniejszym wezwaniu przez trenera (opiekuna) lub animatora, 
rodzice nie wchodzą na obiekt

 tylko osoby zdrowe mogą uczestniczyć i prowadzić zajęcia,
 opiekunowie nie gromadzą się przy obiekcie sportowym, zalecane jest 

pozostanie, np. przy lub w samochodzie,
 wszelkie uwagi, w tym trudności, należy zgłaszać animatorowi.

§ 4.

1. Z boisk z naturalną nawierzchnią mogą korzystać drużyny piłkarskie oraz 
zorganizowane grupy szkolne i sportowe, będące pod nadzorem trenera, 
nauczyciela lub instruktora lub zorganizowane grupy prywatne. 

2. Konieczna jest dodatkowa zgoda podmiotu uprawnionego lub animatora obiektu na 
korzystanie z boisk trawiastych.

3. Wejście na płytę boiska głównego jest zabronione, chyba że zgodę na to wyrazi 
animator obiektu.

4. Stadion jest czynny: 
 od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 20.00
 w soboty i niedzielę nieczynny
 godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji stanu 

epidemiologicznego

§ 5
1. Na terenie Stadionu Miejskiego jak i w ich sąsiedztwie obowiązuje zakaz: 
  1) palenia papierosów, 
  2) spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, 
  3) wprowadzania zwierząt, 
  4) korzystania z boiska po godzinach otwarcia, 



  5) zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników zajęć.
2. Zabrania się wnoszenia na teren boisk materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, 
takich jak: butelki, puszki, kubki itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego 
materiału. 
3. Wszystkich korzystających z boisk obowiązuje strój sportowy oraz odpowiednie obuwie 
sportowe. 

§ 6
1. Korzystający z boisk zobowiązani są do dbałości o boiska i wszystkie znajdujące

się na terenie obiektu urządzenia. 
2. Z urządzeń, sprzętu i wyposażenia należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Zarządca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  przedmioty,  dokumenty i  inne  rzeczy

stanowiące własność użytkowników.
4. Użytkownicy  korzystają  z  boiska  na  własną  odpowiedzialność  i  odpowiadają

materialnie  za  wyrządzone  szkody  na  zasadach  określonych  w  odrębnych
przepisach.

5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej
6. Za  niewłaściwe  zachowanie,  nie  reagowanie  na  polecenia  zarządzającego  oraz

rażące  naruszanie  regulaminu,  korzystający  z  boisk  może  zostać  natychmiast
usunięty.

§ 7

1. Warunkiem korzystania z kompleksu boisk Orlik jest posiadanie odpowiedniego stroju i 
obuwia sportowego.

2.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 
przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk (na 
przykład: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.)
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,
f) zaśmiecania,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt,
j) korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego,
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
m) przebywania na obiekcie osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub 
środków odurzających.

3. Animator, w zależności od sytuacji może:
 - nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju
 - zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
 - nakazać opuszczenie terenu kompleksu sportowego
 - wezwać policję 
 - w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu 
zakazać korzystania z obiektu.



§ 8

Podmiot uprawniony zastrzega sobie zmiany w regulaminie.


