
Uchwała Nr XIV/83/2007 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 6 sierpnia 2007 r. 
 
 
w sprawie zasad i trybu korzystania ze stadionu sportowego w Makowie 
Mazowieckim 
 
 
 
 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 
 

§ 1. 
 
Ustala się zasady i tryb korzystania ze stadionu sportowego w Makowie 
Mazowieckim w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 
 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
         Ireneusz Pepłowski 



         Załącznik 
         do Uchwały Nr XIV/83/2007 
         Rady Miejskiej  
         w Makowie Mazowieckim 
         z dnia 6 sierpnia 2007 r. 
 
 
 

REGULAMIN 
 KORZYSTANIA ZE STADIONU SPORTOWEGO 

 W MAKOWIE MAZOWIECKIM  PRZY UL. SPORTOWEJ 11 
 

 
Stadion sportowy funkcjonuje w oparciu o: 
- Regulamin 
 
I. W SKŁAD STADIONU WCHODZ Ą: 
1.  Boisko piłkarskie główne o wymiarach 100m x 64m. 
2.  BieŜnia okólna ŜuŜlowa 400m. 
3.  Urządzenia lekkoatletyczne. 
4.  Plac asfaltowy do gier zespołowych /piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka 
     ręczna, tenis ziemny/. 
5. Widownia na 500 miejsc siedzących wyposaŜona w siedziska plastikowe 
    (listwy). 
 
 
II. ZAKRES OBOWI ĄZYWANIA REGULAMINU:  
 Niniejszy regulamin obowiązuje na całym stadionie. Wejście na teren stadionu 
równoznaczne jest z automatycznym zaakceptowaniem oraz bezwzględnym 
obowiązkiem wypełnienia wszystkich przepisów regulaminu. 
 
 
III. U śYTKOWANIE OBIEKTU:  
1. Obiekt czynny jest od godz. 8.00 do zmierzchu lub w przypadku imprez do czasu 

ich zakończenia. 
2. Wstęp na obiekt jest ogólnie dostępny z wyłączeniem boiska głównego. 
3. Prawo do korzystania z obiektu mają: 
- uczniowie szkół, organizacje sportowe, kluby, które podpisały stosowną umowę 
lub zostały ujęte w harmonogramach korzystania z obiektu, 
- zakłady pracy lub instytucje, które są organizatorami imprez sportowych lub 
kulturalnych po zawarciu umowy, 
- osoby indywidualne. 
4. Dzieci na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 



5. Zajęcia na stadionie mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem trenera lub 
opiekuna. 
6. Za bezpieczeństwo ćwiczących całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba 
prowadząca zajęcia, która musi posiadać stosowne uprawnienia. 
7. Osoby indywidualne korzystają ze stadionu i urządzeń sportowych na własną 
odpowiedzialność. 
8. Po zakończeniu zajęć urządzenia powinny być przez uŜytkowników 
uporządkowane i zabezpieczone. 
9. O kaŜdym uszkodzeniu urządzenia naleŜy natychmiast powiadomić gospodarza 
obiektu. 
10. Strojem obowiązującym dla ćwiczących na obiektach sportowych jest strój 
sportowy odpowiedni dla uprawianej dyscypliny oraz urządzenia sportowego. 
 
 
IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE  
Na terenie obiektu zakazuje się: 
1. Wnoszenia i spoŜywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających. 
2. Przebywania w stanie wskazującym na spoŜycie alkoholu lub innych środków 

odurzających. 
3. Palenia papierosów i tytoniu itp. 
4. Wnoszenia napojów w opakowaniach szklanych. 
5. Wnoszenia niebezpiecznych urządzeń, środków pirotechnicznych i 

wybuchowych. 
6. Wprowadzania psów lub innych zwierząt. 
7. Wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do 

powszechnego uŜytku, a szczególnie płoty, drzewa, ogrodzenia boisk, dachy, 
wszelkiego rodzaju maszty i konstrukcje. 

8. Rzucania wszelkimi przedmiotami. 
9. UŜywania wulgarnego i obraźliwego słownictwa. 
10. Rozniecania ognia i uŜywania fajerwerków i innych materiałów 

pirotechnicznych. 
11. Sprzedawania towarów i przeprowadzania zbiórek pienięŜnych bez zgody 

Burmistrza Miasta. 
12. Pisania na budowlach oraz oklejania ich plakatami. 
13. Zaśmiecania poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych oraz rzucania 
śmieci i przedmiotów. 

14. Zakłócania spokoju i porządku. 
 
 
 
V. ODPOWIEDZIALNO ŚĆ ZA SZKODY MATERIALNE I 



NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU:  
1. Za uszkodzenie obiektu lub zniszczenie urządzenia sportowego 

odpowiedzialność materialną ponosi osoba fizyczna winna spowodowania 
szkody, osoba prowadząca zajęcia lub organizacja, czy instytucja, która 
wynajmowała obiekt. 

2. Osoby lub instytucje nie stosujące się do niniejszego regulaminu zostaną 
pozbawione prawa do korzystania z obiektu. 

3. Miasto zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu obiektu przez słuŜby 
porządkowe  kaŜdej osoby nie stosującej się do powyŜszego regulaminu lub 
której obecność jest lub mogłaby z waŜnych  powodów być interpretowana jako 
źródło zagroŜenia innych osób. 

4. Za ewentualne wypadki i szkody poniesione przez ćwiczących odpowiedzialność  
ponoszą trenerzy – opiekunowie grup oraz nauczyciele. 

5. Za wypadki wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu oraz niewłaściwe 
uŜytkowanie urządzeń, Miasto nie ponosi odpowiedzialności prawnej i 
materialnej. 

 
 
VI. PRZEPISY KOŃCOWE: 
 Na czas imprezy masowej odbywającej się na obiekcie obowiązuje  
dodatkowo odrębny regulamin porządkowy sporządzony przez organizatora danej 
imprezy. 
 
 
 
 
      śyczymy wszystkim uŜytkownikom 
      bezpiecznego, zdrowego i dającego pełne 
      zadowolenie korzystania z naszego obiektu. 
 


