
Zarz~dzenie Nr 39/2013 

W6jta Gminy Sochocin 


z dnia 12 sierpnia 2013 roku. 


w sprawie wprowadzenia regulaminu Stadionu Pilkarskiego w Socbocinie 

Na podstawie art.6 ust.3 przepis6w ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 0 bezpieczenstwie imprez 
masowych (Dz. U. 2013 poz. 611), zarzqdzam co nast~puje: 

§1. Wprowadzam regulamin Stadionu Pilkarskiego w Sochocinie, stanowiqcy zalqcznik do 

niniejszego Zarzqdzenia. 

§2. Wykonanie Zarzqdzenia powierza si~ Referentowi ds. informatyki i promocji. 

§3. Regulamin podaje si~ po publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na Stadionie 

Pilkarskim w Sochocinie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Zal<\.cznik Nr 1 do zarz<\.dzenia Nr 39/2013 
W6jta Ominy Sochocin 

z dnia 12 sierpnia 2013 r. 

Regulamin Stadionu Pilkarskiego 

w Sochocinie, ul. Szkolna 21. 

1. 	 Administratorem Stadionu Pilkarskiego jest Urzlld Gminy w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, tel. 

23661-80-01. 

2. 	 Do korzystania z obiektu uprawnione sll wy1llcznie grupy zorganizowane i osoby 

indywidualne, kt6re uzyskaly zgod~ administratora i zapoznaly si~ z regulaminem. 

3. 	 Zaj~cia na stadionie mogll bye prowadzone wy1llcznie pod kierunkiem pelnoletniej osoby 

odpowiedzialnej za grup~. 

4. 	 Korzystajllcy ze Stadionu ponoszll odpowiedzialnose materialnll za wyrzlldzone zniszczenia 

obiektu lub jego wyposazenia. 

5. 	 0 ewentualnych szkodacb korzystajllcy zobowillzani Sll poinformowae administratora obiektu, 

niezwlocznie po ich zaistnieniu. 

6. 	 Korzystanie ze sprz~tu i urzlldzen sportowych odbywa si~ na odpowiedzialnose uzytkownik6w 

Stadionu, kt6rzy Sll zobowillzani do stosowania sprz~tu i urzlldzen spelniajllcych warunki 

bezpieczenstwa. 

7. 	 W czasie trwania rozgrywek pilkarskich i imprez sportowo-rekreacyjnych nalezy 

podporzlldkowae si~ nast~pujllcym zasadom: 

• 	 przebywac na Stadionie i korzystac z jego urzqdzeiJ. rnogq wylqcznie osoby 
posiadajqce przy sobie waZny dokument uprawniajqcy do przebywania na 
obiekcie, kt6ry nalezy okazywac na zqdanie sfuzb porzqdkowych lub Policji, 

• 	 sluzba porzqdkowa rna prawo legityrnowania oraz przeszukiwania os6b 
wchodzqcych lub przebywajqcych na stadionie, 

• organizator irnprezy rna wylqczne prawo do decydowania 0 wpuszczaniu os6b na 
teren Stadionu, 

• 	 organizator irnprezy rna obowiqzek usunqC ze Stadionu osoby nieprzestrzegajqce 
niniejszego regulaminu lub niepodporzqdkowujqce si~ poleceniorn sluzb 
porzqdkowych. 

8. 	 Uczestnikom imprez organizowanych na Stadionie, zakazuje si~: 

• 	 zastawiania wejsc, wyjsc oraz dr6g ewakuacyjnych, 

• 	 wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla publicznosci, 

• 	 uzywania wulgamego lub obrazliwego slownictwa, spiewania obscenicznych lub 

rasistowskich piosenek i obraZania illi1ych os6b, 

• 	 zaslaniania twarzy uniernozliwiajqcego identyfikacj~ przez sluzby porzqdkowe lub 

Policj~ . 
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9. Zabrania si~ wnoszenia na Stadion: 

• niebezpiecznych przedmiot6w mogctcych w ocenie organizatora stanowi6 zagrozenie, 

• materia16w wybuchowych, pirotechnicznych, substancji zrctcych, 

• pojemnik6w sluzctcych do rozpylania gazu, 
• napoj6w alkoholowych, srodk6w odurzajctcych. 

10. Zakaz wst~pu na Stadion majl!: 
• osoby wobec kt6rych zostal orzeczony zakaz wst((PU na stadiony przez Sctd, 
• osoby w stanie wskazujctcym na spozycie alkoholu lub uzycie srodk6w odurzajctcych. 

11. Zabrania si~ wprowadzania zwierzl!t na teren stadionu. 

12. Zabrania si~ wjazdu na teren stadionu samochodami, motocyklami oraz motorowerami. 

13. Osoby naruszajl!ce zasady bezpieczenstwa i porzl!dku na Stadionie b~dll pocil!gni~te do 

odpowiedzialnosci karno-administracyjnej. 


