
 

 

Zarządzenie Nr  20/2021 

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach 

z dnia 22 września 2021 roku 

 

w sprawie:  regulaminu korzystania z obiektu sportowego, stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Boguszowie-Gorcach przy ul. Olimpijskiej  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1372) oraz na podstawie § 4 pkt 2) Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Boguszowie-Gorcach, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-

Gorcach  Nr XXXII/176/21 z dnia 19 lutego 2021 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/08/07 Rady 

Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 października 2007 r. z późniejszymi zmianami w 

sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadzam regulamin korzystania z obiektu sportowego – stadionu sportowego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, przy ul. Olimpijskiej wraz z procedurą udostępniania 

stadionu, stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. obiektów zobowiązując w szczególności do: 

zapoznania się z jego treścią, poinformowania pracowników utrzymania obiektów, pracowników 

administracji organizujących wydarzenia sportowo-rekreacyjne oraz współpracujące stale 

organizacje i stowarzyszenia sportowe – o jego postanowieniach, zamieszczenia treści regulaminu 

na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, przygotowania 

wyciągu z Regulaminu i umieszczenia go na trwałym nośniku w widocznym miejscu (tablica 

ogłoszeń, wejście na stadion, wejście na trybuny stadionu), a także zobowiązuję wszystkich 

pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach do egzekwowania 

przestrzegania postanowień Regulaminu od osób korzystających z obiektu. 

 

§ 3 

1. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, z wyłączeniem załącznika nr 2. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 

 

 

Dyrektor 

Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Boguszowie-Gorcach 

 

Rafał Wiernicki 

  



 

 

Załącznik Nr 1 

do zarządzenia Nr 20/2021 

Dyrektora OSiR w Boguszowie-Gorcach  

z dnia 22 września 2021 r. 

 

REGULAMIN  

korzystania ze Stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach 

 

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady dostępności i korzystania z obiektu 

sportowego - stadionu przy ulicy Olimpijskiej w Boguszowie-Gorcach, zwanego dalej 

„Stadionem”. 

2. Stadion jest własnością Gminy Miasta Boguszowa-Gorc i znajduje się w trwałym zarządzie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, zwanego dalej „OSiR”. 

3. Przed wejściem na teren Stadionu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i 

bezwzględnie przestrzegać zawartych w nim postanowień. Wejście na teren Stadionu 

oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU I ZASADY PRZEBYWANIA NA STADIONIE 

1. Stadion przeznaczony jest w szczególności do: 

1) prowadzenia rozgrywek piłkarskich na zasadach określonych w odrębnych przepisach 

Polskiego Związku Piłki Nożnej,  

2) prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,  

3) organizowania zawodów lekkoatletycznych, 

4) organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych. 

2. Stadion jest powszechnie dostępny, w godzinach otwarcia, dla osób indywidualnie 

uprawiających sport, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

3. Stadion jest otwarty od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 21:00. Czas 

otwarcia stadionu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (pora roku), lub 

niezależnych od OSiR (imprezy, święta, przerwy technologiczne). Informacja o zmianie godzin 

otwarcia Stadionu podawana jest z wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej www.osir-boguszow.eu.  

4. Na Stadionie mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, zastosowanie wówczas mają 

zasady określone w § 3. 

5. Stadion funkcjonuje jako lądowisko Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W trakcie 

prowadzenia akcji ratowniczej obowiązuje całkowity zakaz wstępu osób postronnych na 

obiekt. 

6. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadionu są zobowiązane zachowywać się tak, 

aby nie szkodzić i nie zagrażać innym osobom oraz szanować mienie Gminy Miasta 

Boguszowa-Gorc,  a ponadto mają obowiązek stosować się do poleceń pracowników OSiR, 

służb porządkowych, służb informacyjnych i innych osób wyznaczonych przez organizatora 

do zabezpieczenia imprezy odbywającej się na Stadionie. 

7. Na terenie Stadionu dozwolone jest poruszanie się jedynie dostępnymi, oznaczonymi ciągami 

komunikacyjnymi, które nie zostały wyłączone dla ruchu lub zastrzeżone do wyłącznego 

użytkowania przez obsługę obiektu, lub na potrzeby konkretnej imprezy. 



 

 

8. W przypadku grup prowadzących na Stadionie zajęcia treningowe, bądź sportowo-

rekreacyjne pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, jak i w zakresie 

wyrządzonych szkód, biorą osoby je prowadzące, nadzorujące lub kierujące tymi zajęciami. 

9. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w organizowanej na Stadionie imprezie odpowiada 

organizator imprezy; dotyczy to w szczególności rozgrywek piłkarskich. 

10. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na Stadionie tylko pod opieką osoby pełnoletniej. 

11. Korzystanie ze Stadionu przez grupy następuje w drodze rezerwacji przesyłanej z 

wyprzedzeniem co najmniej 5 dni przed planowanym terminem w formie zapytania na adres 

poczty elektronicznej: obiekty@osir-boguszow.eu . W zapytaniu należy podać cel 

wykorzystania stadionu, termin, oczekiwania co do przygotowania technicznego obiektu, 

przewidywaną liczbę uczestników. Przyjęcie rezerwacji przyjmowane jest w drodze informacji 

zwrotnej. Rezerwacje mogą zostać odwołane, o czym korzystający zostanie powiadomiony z 

wyprzedzeniem. 

12. Korzystanie ze Stadionu odbywa się według harmonogramu, określającego godziny 

dostępności obiektu. Harmonogram jest udostępniany na stronie internetowej OSiR 

www.osir-boguszow.eu . 

13. OSiR jest uprawniony do zmiany harmonogramu w każdym czasie. 

14. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, obiekt może zostać 

zamknięty niezależnie od ustaleń harmonogramu. 

15. Za korzystanie ze Stadionu pobierane są opłaty, zgodnie z cennikiem, który znajduje się w 

siedzibie OSiR oraz na stronie internetowej www.osir-boguszow.eu . 

16. Zasady korzystania ze Stadionu mogą zostać również określone w umowie zawartej między 

podmiotem korzystającym, a OSIR. O konieczności zawarcia umowy korzystający zostanie 

powiadomiony przez OSIR z wyprzedzeniem. 

 

§ 3. KONTROLA WEJŚCIA I NAKAZY 

1. OSIR zastrzega sobie wyłączne prawo udostępniania terenu Stadionu. Niedopuszczalny jest 

wstęp na Stadion osób, wobec których orzeczeniem właściwej władzy publicznej orzeczono 

zakaz wstępu na imprezy masowe, osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem substancji 

psychoaktywnych o podobnym działaniu. 

2. OSIR jest uprawniony do zmiany w każdym czasie  zasad wchodzenia i przebywania na terenie 

Stadionu, o czym poinformuje w sposób ogólnie przyjęty, wykorzystując własne kanały 

informacyjne i lokalne media. Może to oznaczać wprowadzenie karty wstępu (karnetu), biletu 

i innego dowodu uprawniającego do przebywania na terenie Stadionu. 

3. W sytuacji określonej w ust. 2 każda osoba przed wejściem na teren Stadionu ma obowiązek 

bez wezwania okazać służbie porządkowej kartę wstępu, bilet, lub inny znak legitymacyjny 

uprawniający do wstępu na obiekt. Jeśli bilet, karta wstępu lub inny znak legitymacyjny 

uprawniający do wstępu na teren Stadionu jest wydany imiennie, służba porządkowa ma 

prawo zażądać okazania dowodu tożsamości; w jego braku ma prawo odmówić wstępu 

osobie na teren Stadionu. 

4. Służba porządkowa jest uprawniona do kontrolowania osób, również przy użyciu środków 

technicznych, celem sprawdzenia, czy osoby te nie stanowią zagrożenia dla innych osób w 

związku z posiadaniem alkoholu, narkotyków, innych środków psychoaktywnych, broni, lub 

przedmiotów uznanych za niebezpieczne. 

5. OSIR zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren Stadionu lub usunięcia ze  Stadionu 

każdej osoby, która nie wyrazi zgody na poddanie się kontroli, w tym na przeszukanie odzieży 

lub bagażu, celem sprawdzenia, o którym mowa w ust. 4.  



 

 

6. Widzowie muszą zajmować miejsca określone w karcie wstępu, bilecie lub innym znaku 

legitymacyjnym uprawniającym do wstępu na teren Stadionu, chyba że z powodu 

bezpieczeństwa zostaną inaczej poinstruowani przez służby porządkowe, przedstawicieli 

OSiR, lub policję. 

 

§ 4. ZAKAZY 

1. Zabrania się wnoszenia na Stadion następujących przedmiotów: 

1) broni, atrap broni oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń  lub 

niebezpieczne narzędzie (drzewce, przedmioty o dużej objętości, przedmioty z ostrymi 

krawędziami itd.), 

2) pojemników zawierających sprężone gazy, z substancjami żrącymi, lub barwiącymi, 

3) opakowań szklanych i metalowych,  

4) substancji łatwopalnych i wyrobów pirotechnicznych, 

5) instrumentów i urządzeń do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym (syreny, 

megafony, przenośne głośniki), 

6) alkoholu, narkotyków, środków odurzających i innych środków psychoaktywnych, 

7) odzieży (kapturów, kominiarek) i masek pełnotwarzowych, które mogą służyć 

uniemożliwieniu identyfikacji osoby przez służby porządkowe lub policję, 

8) przedmiotów z symbolami i treściami prawnie zakazanymi, w szczególności 

promującymi totalitaryzm, faszyzm, komunizm oraz modyfikacjami tych symboli, 

rasistowskimi, nawołującymi do waśni, znieważających inne osoby i przekonania. 

2. W przypadku stwierdzenia posiadania przedmiotów o których mowa w ust. 1 mogą one 

zostać zatrzymane i zabezpieczone celem wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie 

lub przestępstwo. 

3. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na bieżnię i murawę boiska 

głównego, jak i treningowego. Na ciągu komunikacyjnym i koronie stadionu dopuszczalne 

jest prowadzenie psa na smyczy i w kagańcu. Niedopuszczalne jest zwolnienie psa ze 

smyczy i bez kagańca na terenie Stadionu pod rygorem odpowiedzialności z art. 77 kodeksu 

wykroczeń.  

4. Zakazane jest: 

1) wchodzenie bez zgody i upoważnienia OSiR w miejsca, które są nie przeznaczone dla 

widzów, tj. na murawę boiska, przechodzenia przez ogrodzenia, samodzielne 

otwieranie wrót, wspinania się na maszty i inne konstrukcje, 

2) przebywanie na terenie Stadionu poza godzinami jego otwarcia, określonymi w § 1. 

3) śmiecenie, 

4) rzucanie jakimikolwiek przedmiotami, 

5) zanieczyszczanie terenu Stadionu i załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, 

6) niszczenie infrastruktury i zieleni Stadionu, w tym malowanie i oklejanie obiektów 

Stadionu w jakikolwiek sposób, 

7) zastawianie i blokowanie ciągów komunikacyjnych, dróg dojścia do instalacji 

przeciwpożarowych, tarasowania wyjść ewakuacyjnych; wszelkie przedmioty, 

samochody, towary i inne rzeczy, pozostawione z naruszeniem powyższej zasady, 

zostaną usunięte na koszt ich właścicieli bez konieczności uzyskania upoważnienia 

sądowego, 

8) rozniecanie ognia i używanie wyrobów pirotechnicznych, za wyjątkiem imprez, jeśli 

wynika to z programu imprezy zaakceptowanego przez OSiR, 



 

 

9) wnoszenie alkoholu i spożywanie alkoholu poza strefą do tego wyznaczoną w czasie 

imprez, 

10) palenie tytoniu lub e-papierosów w czasie zajęć szkolnych na Stadionie i wydarzeń w 

których uczestniczą dzieci i młodzież, 

11) prowadzenie sprzedaży towarów, akwizycji, instalowania i dystrybucji reklam, bez 

zezwolenia OSiR, 

12) prowadzenie zbiórek pieniężnych bez zgłoszenia i zgody OSiR, pod rygorem 

odpowiedzialności z art. 56 kodeksu wykroczeń, 

13) niesportowe i opresyjne zachowanie tj. używanie słów wulgarnych lub powszechnie 

uważanych za obraźliwe, podważanie decyzji sędziowskich, stosowanie gróźb, 

przemocy słownej, w tym podżegania do nienawiści, stosowanie przemocy słownej i 

fizycznej, naruszenie nietykalności cielesnej innych osób, pod rygorem wnioskowania 

o nałożenie kar na klub wynikających z przepisów PZPN oraz pociągnięcia sprawców do 

odpowiedzialności karnej.  

 

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za zgubione na Stadionie przedmioty osobiste i 

pieniądze. 

2. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków spowodowanych 

nieprzestrzeganiem przepisów niniejszego Regulaminu, lub nieprzestrzeganiem poleceń 

wydawanych przez personel OSiR, czy upoważnione służby porządkowe. 

3. Osoby naruszające porządek publiczny, postanowienia niniejszego Regulaminu i 

regulaminów organizowanych imprez, lub nie stosujące się do poleceń odpowiednich 

służb, lub których obecność na terenie Stadionu jest zagrożeniem dla innych osób zostaną 

usunięte ze Stadionu przez służby porządkowe lub uprawnione organy (Policja, Straż 

Miejska) bez prawa zwrotu uiszczonej ceny za bilet.  

4. Osoby naruszające zasady porządku i bezpieczeństwa na stadionie mogą być pociągnięte 

do odpowiedzialności karnej lub/i cywilnej. 

5. OSiR zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na Stadionie 

szkody materialne oraz za naruszenie dobrego wizerunku Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Boguszowie-Gorcach oraz Gminy Miasta Boguszowa-Gorc wskutek wszczęcia na Stadionie 

zamieszek i w nich uczestnictwa.  

 

§ 6.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące obsługi i funkcjonowania Stadionu należy składać 

w formie pisemnej w sekretariacie OSiR w Boguszowie-Gorcach, ul. Olimpijska 1 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@osir-boguszów.eu .  

2. W zakresie możliwości korzystania ze Stadionu i zasad uczestnictwa widzów nadrzędne 

nad niniejszym Regulaminem są regulacje w sprawie ustanowienia ograniczeń  i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii publikowane na stronie www.gov.pl . O 

zmianach zasad korzystania ze Stadionu OSiR poinformuje publicznie w sposób ogólnie 

przyjęty, wykorzystując własne kanały informacyjne i lokalne media. 

 

  


