Załącznik do uchwały Nr XXI/219/2000
Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 lipca 2000 r.

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE STADIONU SPORTOWEGO W GÓRZE

1. Stadion sportowy położony w Górze przy ul. Sportowej jest własnością Gminy
Góra i pozostaje w zarządzie Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze (OKF).
2. Osoby przebywające na terenie stadionu sportowego zobowiązane są:
1) przestrzegać niniejszy regulamin i regulaminy poszczególnych urządzeń
sportowych znajdujących się na stadionie,
2) zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osobom
korzystającym ze stadionu i jego urządzeń,
3) podporządkować się poleceniom służb porządkowych organizatora imprezy
oraz pracownikom OKF,
4) dbać o stan techniczny urządzeń sportowych i wyposażenia obiektu oraz
wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem,
5) zachować czystość i porządek, a odpady gromadzić w urządzeniach do tego
przewidzianych,
6) poruszać się na terenie obiektu pojazdami wyłącznie po wyznaczonych
drogach oraz parkować pojazdy w miejscach do tego przeznaczonych.
3. Na terenie stadionu sportowego obowiązują następujące zakazy:
1) zabrania się wnoszenia broni i innych niebezpiecznych przedmiotów, urządzeń
oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
2) zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków
odurzających i substancji psychotropowych,
3) zabrania się wprowadzania zwierząt chyba, że organizowana impreza wiąże
się z udziałem zwierząt,
4) zabrania się prowadzenia działalności handlowej bez zgody OKF i bez
wymaganego zezwolenia,
5) zabrania się umieszczania i prowadzenia kolportażu reklam, afiszy i innych
materiałów informacyjnych bez zgody OKF,
4. Decyzję o udostępnieniu stadionu podejmuje Dyrektor OKF.
5. Udostępnienie stadionu następuje na podstawie umowy najmu podpisanej przez
organizatora imprezy i dyrektora OKF.
6. Korzystanie ze stadionu jest odpłatne.
7. Zwalnia się z ponoszenia opłat za korzystanie ze stadionu:
1) szkoły, w celu realizacji zajęć kultury fizycznej,
2) Szkolny Związek Sportowy w Górze w celu przygotowania zawodników do
zawodów oraz w celu organizacji imprez sportowych rozgrywanych w ramach
rozgrywek młodzieży szkolnej,

3) organizatorów imprez organizowanych w ramach gminnego kalendarza
imprez,
4) Miejski Klub Sportowy „Pogoń” na rozgrywanie meczy piłkarskich drużyn
uczestniczących w rozgrywkach sportowych oraz meczy sparingowych,
a także treningi drużyn uczestniczących w rywalizacji sportowej oraz zajęcia
sekcji naborowych.
5) kibiców z zastrzeżeniem pkt. 8
8. Dyrektor OKF może postanowić o pobieraniu opłat za korzystanie ze stadionu
sportowego przez kibiców.
9. Wysokość opłat za korzystanie ze stadionu oraz sposób jej poboru określa
Dyrektor OKF w formie zarządzenia i podaje cennik opłat do publicznej
wiadomości poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń przed siedzibą OKF.
10. Organizator imprezy masowej obowiązany jest przedstawić 7 dni przed
rozpoczęciem imprezy masowej zezwolenia na jej organizację.
11. Organizator imprezy ponosi koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie
użytkowania stadionu.

