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Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka  

Sportu i Rekreacji w Myszkowie  nr 4/2021 z dnia 18.02.2021 r. 
 

REGULAMIN 

STADIONU MIEJSKIEGO  

PRZY UL. PUŁASKIEGO 13b W MYSZKOWIE 

 
§ 1 Przepisy ogólne 

 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie przy ul. Miedzianej 3 jest trwałym zarządcą Stadionu 

Miejskiego w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 13b. 

2. Stadion Miejski jest miejscem, na którym rozgrywane są mecze piłki nożnej, treningi oraz organizowane są 

inne imprezy sportowe, kulturalno – rozrywkowe za uprzednią zgodą Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Myszkowie. 

3. Osoby przebywające na terenie Stadionu podlegają przepisom niniejszego Regulaminu. Wejście na teren 

Stadionu oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację. 

4. Za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie Stadionu odpowiada organizator imprezy na zasadach 

określonych w przepisach powszechnie obowiązujących i na podstawie umowy z Miejskim Ośrodkiem Sportu 

i Rekreacji w Myszkowie. 

5. Osoby przebywające na terenie Stadionu zobowiązane są do przestrzegania aktualnych wymagań i zaleceń 

sanitarnych obowiązujących w całym kraju.  

6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

Stadionie – należy przez to rozumieć Stadion Miejski w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 13 B. 

MOSiR – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie. 

Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie. 

Klub sportowy z Gminy Myszków – Stowarzyszenia, kluby sportowe z licencją z terenu miasta 
Myszkowa.  
Zawody sportowe – rozgrywki prowadzone przez Polski Związek Piłki Nożnej. 

 

§ 2 Ogólne zasady korzystania ze Stadionu 

 

1. Na cele określone w § 1 ust. 2 MOSiR może wynająć teren Stadionu, boiska piłkarskie: boisko główne  

i boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz szatnie z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Boisko główne przeznaczone jest tylko do rozgrywania zawodów sportowych i obowiązuje całkowity zakaz 

treningów na jego terenie. Ograniczenie to jest konieczne dla utrzymania odpowiedniej nawierzchni 

trawiastej. 

3. Udostępnienie obiektów, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie odrębnej umowy najmu zawartej  

z MOSiR. 

4. Cennik usług obowiązujący w MOSiR określa stawki czynszu najmu boiska głównego oraz szatni. 

5. Podczas meczów oraz treningów kibice mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonym miejscu. 

6. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowania osób korzystających z obiektu w grupach zorganizowanych 

odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia i opiekun grupy.  

7. Za bezpieczeństwo podczas zawodów, meczu, imprezy odpowiedzialność ponosi organizator. 

8. Osoby przebywające na terenie Stadionu zobowiązane są do zachowania czystości, porządku, przestrzegania 

przepisów BHP, p.poż. 

9. Uwagi dotyczące funkcjonowania boiska należy zgłaszać do Działu Sportu w siedzibie Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Myszkowie przy ul. Miedzianej 3, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 

15:00 tel. (34) 3132581 wew 10.  

                                                                                         

§ 3 Przepisy porządkowe 

 

1. Każdy kto przebywa na Stadionie powinien się zachować tak aby nie szkodził i nie zagrażał innym. 
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2. Osoby przebywające na terenie Stadionu zobowiązane są stosowania się do poleceń służby porządkowej 

organizatora, zaleceń spikera Stadionu lub innych uprawnionych służb (Policji, Straży Miejskiej, Straży 

Pożarnej). 

3. Widzowie powinni zajmować miejsca określone na karcie wstępu, chyba że zostaną inaczej poinstruowani 

przez przedstawicieli organizatora lub innych uprawnionych służb. 

4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym .       

5. Zabrania się wnoszenia na Stadion: 

- napojów alkoholowych,                                                                                                                                                                         

- broni i wszelkich innych przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk, 

- pojemników do rozpylania gazu, farb, substancji żrących i zapachowych, 

- butelek i przedmiotów o dużej objętości, 

- instrumentów do wytwarzaniu hałasu z napędem mechanicznym, 

- drzewców do flag i transparentów. 

- „kominiarek „mogących służyć do maskowania się e celu uniemożliwienia identyfikacji przez organy Policji  

i służby porządkowe . 

6. Ponadto zakazuje się: 

- wchodzenia lub przechodzenia w miejscach do tego nie przeznaczonych /płoty, mury, ogrodzenia, 

- wchodzenia na tereny, które nie są dopuszczone dla widzów, 

- rzucania wszelkimi przedmiotami, 

- używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek 

osób, 

- sprzedawania towarów, rozdawania druków, plakatów i ulotek, prowadzenia jakichkolwiek akcji bez zgody 

MOSiR, 

- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi, 

- zaśmiecania obiektu i boiska 

- wprowadzania zwierząt, 

- wywieszania na ogrodzeniach, trybunach flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych, 

- rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub rac świetlnych, 

- poryszanie się na motocyklach, motorowerach, rowerach, rolkach, wrotkach, 

- palenia tytoniu, spożywania alkoholu, przyjmowania środkówodurzających, 

- przebywania na obiekcie osób w stanie nietrzeźwości lub innych środków odurzających 

- przeszkadzania grupom zorganizowanym, 

- zakłócania porządku i używania wulgarnych słów, 

- wieszania oraz wchodzenia na bramki treningowe, furtki i ogrodzenia boiska 

- wprowadzania na teren obiektu psów oraz innych zwierząt. 

7. W razie stwierdzenia posiadania przedmiotu na którego posiadanie wymagane jest zezwolenie służby 

porządkowe zatrzymują osobę kontrolowaną i niezwłocznie przekazują Policji . 

8. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby przebywające na obiekcie są zobowiązane: 

- powiadomić służby porządkowe, 

- nie wywoływać paniki, stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez 

głośniki, 

- kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami, 

- nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.  

 

§ 4 Zasady korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią 

 

1. Z boiska ze sztuczną nawierzchnią mogą korzystać: kluby sportowe, szkoły, organizacje społeczne pod opieką 

nauczyciela, trenera lub innej osoby odpowiedzialnej oraz osoby prywatne.  

2. Wszyscy korzystający z boiska ze sztuczną nawierzchnią przed rozpoczęciem rozgrywek zobowiązani są do: 

zapoznania się z regulaminem korzystania z boiska, wyznaczenia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład 

i porządek na boisku.  

3. Boisko jest czynne codziennie w godzinach 8.00-21.30. W okresie zimowym, po zmroku, istnieje możliwość 

włączenia oświetlenia.      

4. Użytkownicy boiska zobowiązani są do dbałości o boisko oraz znajdujące się na terenie obiektu urządzenia.  

Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.  
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5. Każdorazowo po zakończeniu zajęć użytkownik zobowiązany jest do uprzątnięcia boiska, w szczególności 

bramki treningowe, śmieci. 

6. MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia Miejskich i Gminnych 

imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek międzyszkolnych, okresowych prac konserwacyjnych., 

niesprzyjających warynków atmosferycznych. 

7. Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz obuwia piłkarskiego typu 

LANKI. Wprowadza się bezwzględny zakaz używania obuwia piłkarskiego z kołkami metalowymi.  

8. Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyty boiska czuwa pracownik Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Myszkowie upoważniony do wydawania poleceń użytkownikom obiektu.  

9. Osoby odpowiedzialne za przebieg zajęć na boisku zobowiązane są do: dokonania wpisu do ewidencji osób 

korzystających z boiska, niezwłocznego zgłoszenia MOSiR uszkodzeń ujawnionych po poprzednich 

użytkownikach.  

10. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz nie ponosi 

odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska. 

11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu boiska 

niezależnie od skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego, a w szczególnych przypadkach 

w drodze postępowania karnego.  

12. O wszelkich sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje w każdym przypadku Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszkowie. 

13. Zakazuje się bez wiedzy MOSiR korzystania, odśnieżania lub innych ingerencji w strukturę nawierzchni 

boiska skutkującym wykruszaniu się granulatu oraz powstawaniu ognisk uszkodzeń i licznych usterek. 

 

§ 5 Zasady korzystania ze Stadionu przez kluby sportowe z Gminy Myszków 

 

1. Na cele określone w § 1 ust. 2 MOSiR może udostępnić teren Stadionu, boiska piłkarskie: boisko główne  

i boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz szatnie z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Boisko główne przeznaczone jest tylko do rozgrywania zawodów sportowych i obowiązuje całkowity zakaz 

treningów na jego terenie. Ograniczenie to jest konieczne dla utrzymania odpowiedniej nawierzchni 

trawiastej. 

3. Kluby sportowe z Gminy Myszków korzystają obiektów, o których mowa w ust. 1 nieodpłatnie, na podstawie 

odrębnej umowy zawartej z MOSiR. 

4. Zajęcia na Stadionie odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym z Miejskim Ośrodkiem Sportu  

i Rekreacji w Myszkowie, przy czym pierwszeństwo w korzystaniu ze Stadionu mają kluby sportowe z Gminy 

Myszków występujące w najwyższej klasie rozgrywkowej.  

5. Terminarz planowanych zajęć na Stadionie, grafik zawodów sportowych i sparingowych podpisany przez 

przedstawicieli klubu powinien zostać dostarczony do MOSiR w terminie ustalonym w umowie, o której 

mowa w ust. 3.  

6. W przypadku konfliktu terminu pierwszeństwo ma klub z najwyższej klasy rozgrywkowej.  

7. W przypadku zmian w terminarzu rozgrywek kluby zobowiązane są do niezwłocznego informowania MOSiR 

pisemnie lub drogą elektroniczną o dokonanych zmianach.  

8. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za nieprzygotowanie obiektu lub brak dostępu do obiektu, w przypadku 

niezgłoszenia lub nieuzgodnienia z MOSiR zmiany terminu.  

9. MOSiR może wyłączyć z eksploatacji Stadion lub jego część celem wykonania na nim prac remontowych, 

10. MOSiR nie gwarantuje rozegrania meczu w konkretnym dniu o określonej porze oraz zastrzega sobie prawo 

do zmian ogłoszonych terminów bez zapowiedzi i z wyłączeniem odpowiedzialności. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie, zakłócające przebieg imprezy zostaną 

usunięte przez służby porządkowe a w przypadku stawiania oporu przekazane Policji. 

2. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności na 

podstawie kodeksu wykroczeń i innych przepisów regulujących te zasady. 

3. MOSiR zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu przez służby porządkowe lub uprawniony organ (Policja, 

Straż Miejska, Straż Pożarna ) każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów. 
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4. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać do MOSiR. 


