
REGULAMIN
STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO

oraz BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
Zespołu Szkół Technicznych

 i Ogólnokształcących
we Wrześni, ul. Kaliska 2a

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Administratorem  stadionu  lekkoatletycznego

oraz  boiska  wielofunkcyjnego jest  Zespół  Szkół
Technicznych  i  Ogólnokształcących  im.  gen.  dr.
Romana Abrahama we Wrześni.

2. Obiekty są otwarte codziennie,  zgodnie  z
ustalonym harmonogramem.

3. Obiekty  są przeznaczone  na  realizację  zadań
dydaktycznych  w  zakresie  wychowania
fizycznego  dla  młodzieży  uczącej  się  w  ZSTiO
oraz  udostępniony  jest  klubowi
lekkoatletycznemu  „Orkan”  Września
od  poniedziałku  do  piątku,  w  godzinach
od 8:00 do 17:00. 

4. Korzystanie  ze  stadionu  odbywa  się  za  zgodą
Dyrektora  Zespołu  Szkół  Technicznych
i Ogólnokształcących w oparciu o harmonogram.
O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy
na stadionie decyduje Dyrektor Szkoły.

5. Stadion  jest  dostępny  dla  użytkownika
indywidualnego w godzinach: 17.00 – 22.00.

6. Wejście  na  teren  stadionu  oznacza
automatyczne  i  bezwzględne  zaakceptowanie
przepisów niniejszego regulaminu.

II. UŻYTKOWNICY
Do  korzystania  ze  stadionu,  po  wcześniejszym
zgłoszeniu u administratora (zgłoszenie pisemne
w sekretariacie szkoły), uprawnione są:

• kluby  i  sekcje   lekkoatletyczne  pod  nadzorem
instruktora lub trenera,

• dzieci  i  młodzież  szkolna  pod  nadzorem
nauczyciela,

• zakłady pracy, instytucje i organizacje,

• osoby indywidualne – bez zgłoszenia.
Ze stadionu nie mogą korzystać:

• osoby,  których  stan  wskazuje  na  spożycie
alkoholu lub działania środków odurzających,

• osoby z przeciwwskazaniem lekarskim.

III. ZASADY KORZYSTANIA – DOSTĘPNOŚĆ
OBIEKTU

1. Korzystanie z  obiektów wymaga wcześniejszego
zgłoszenia  pisemnego  w  sekretariacie  szkoły
budynek  A  lub  mailem  na  adres:
sekretariat@zstio-wrzesnia.pl

2. Warunkiem  skorzystania  przez grupy
zorganizowane  ze stadionu  lekkoatletycznego
bądź  boiska wielofunkcyjnego jest  podpisanie
umowy o wynajem obiektu.

3. Grupy zorganizowane chęć skorzystania zgłaszają
w  formie  pisemnej  określając  termin  i  zakres
swojej działalności.

IV. ZASADY KORZYSTANIA – OBOWIĄZKI
ORGANIZATORÓW, UCZESTNIKÓW

I UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH
1. Użytkownik zobowiązuje się do:

a) przestrzegania przepisów ppoż, BHP,
b) bezwzględnego  przestrzegania  niniejszego

regulaminu,
c) prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości

i  porządek  na  stadionie  oraz  w  szatniach
i  pomieszczeniach  sanitarnych,  z  których
korzysta po każdych zajęciach,

d) wyznaczenia  osoby  bezpośrednio
odpowiedzialnej  za  przeprowadzenie  imprezy
lub zajęć, jeśli taka grupa istnieje,

e) kontroli  wejścia,  tak  aby  podczas  trwania
imprezy lub zajęć na wykorzystywanym terenie
przebywały tylko osoby uprawnione,

f) za  grupy  trenujące  na  obiektach pełną
odpowiedzialność  ponoszą  ich  opiekunowie
/trenerzy,  instruktorzy/,  zarówno  w  zakresie
wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich
nieszczęśliwych  wypadków  swoich
podopiecznych,

g) utrzymania  czystości  na  wykorzystywanym
terenie,
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h) dbałości  o  powierzone  mienie,  a  w  przypadku
jego  uszkodzenia  przez  Uczestników,
do poniesienia kosztów naprawy, na podstawie
sporządzonego protokołu szkody,

Wszystkich  korzystających  z  obiektów
zobowiązuje  się  do  przestrzegania  poniższych
zaleceń:

• stosuje się zakaz korzystania z pierwszego toru
bieżni,  z  uwagi  na  wysoką  eksploatację
nawierzchni,

• zobowiązuje  się do posiadania  odpowiedniego,
czystego  obuwia  sportowego,  które
nie pozostawia podczas użytkowania zabrudzeń,
zarysowań,

• wszystkie urządzenia stadionu należy użytkować
zgodne z ich przeznaczeniem i dbałością,

• o  wszystkich  zauważonych  uszkodzeniach
sprzętu,  wyposażenia,  urządzeń  oraz
o  występujących  zagrożeniach,  należy
natychmiast  powiadomić  administratora
lub pracownika ZSTiO,

• nie wolno spożywać alkoholu  oraz przyjmować
środków odurzających,

• na  obiektach obowiązuje  zakaz palenia tytoniu
i  innych  substancji,  szczególnie  dotyczy
to sztucznej nawierzchni poliuretanowej,

• nie  wolno  wnosić  sztucznych  ogni,  rac,  świec
dymnych,  pojemników  do rozpylania  wszelkich
gazów  i  substancji  żrących,  noży,  butelek,
szklanek,  kijów  ani  innych  przedmiotów,  które
mogłyby  być  użyte  jako  broń,  ”kominiarek”
i innych akcesoriów utrudniających identyfikację
osoby,

• nie  wolno  rozniecać  ognia  w  jakiejkolwiek
postaci,

• obowiązuje zakaz wnoszenia i wprowadzania na
teren obiektów psów i innych zwierząt,

• na  terenie  obiektów nie  wolno  poruszać
się  pojazdami  mechanicznymi,  parkować
na stadionie,

• zabronione  jest  wspinanie  się  na  maszty,  inne
konstrukcje,  ogrodzenia,  urządzenia
oświetleniowe,  celowe  niszczenie  mienia  np.
siedzisk  lub  siadanie  na  nich  w  niewłaściwej
pozycji itp.,

• o  występujących  zagrożeniach,  atakach
wandalizmu należy  natychmiast  powiadomić
administratora  ZSTiO  bądź  powiadomić  Straż
Miejską lub Policję,

• za  wartościowe  przedmioty  pozostawione
na  obiekcie  dyrekcja  ZSTiO  nie  ponosi
odpowiedzialności,

• nie wolno wchodzić na obszary nieudostępnione
przez administratora,

• nie wolno przebywać na terenie stadionu poza
godzinami otwarcia.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wobec  Organizatorów,  Uczestników  oraz

Użytkowników indywidualnych, którzy naruszają
zasady  porządku  prawnego,  w  tym  zapisy
Regulaminu,  będą  wszczęte  czynności
zmierzające do wyegzekwowania prawidłowego
postępowania,  z  usunięciem  ze  stadionu  oraz
możliwością  skierowania  sprawy  na  drogę
postępowania  administracyjnego,  karnego
lub cywilnego.

2. Nagminne  naruszanie  Regulaminu  może
spowodować  wydanie  przez  Administratora
zakazu wstępu na teren stadionu.

3. Za wyrządzone na obiektach szkód, w przypadku
Użytkowników  indywidualnych  –  odpowiada
osoba  wyrządzająca  szkodę,  w  przypadku
Uczestników  (zawodników  lub  kibiców)
– odpowiada Organizator.

4. W  sprawach  nie  ujętych  w  niniejszym
Regulaminie,  Administrator  zastrzega  sobie
prawo do ostatecznych rozstrzygnięć.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących we Wrześni 
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