Regulamin Stadionu Miejskiego przy ul. Brzozowej 5
§1. Przepisy ogólne
1. Stadion Miejski jest obiektem usytuowanym przy ul. Brzozowej 5, zarządzanym przez Oleśnicki
Kompleks Rekreacyjny ATOL Sp. z o.o. w Oleśnicy zwanym w dalszej części Regulaminu OKR ATOL
Sp. z o.o.
2. Osoby korzystające ze Stadionu Miejskiego zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym
regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów oraz do bezwzględnego podporządkowania się
poleceniom kierownictwa i pracowników OKR ATOL Sp. z o.o. w Oleśnicy.
3. Stadion Miejski składa się z bieżni okólnej oraz areny lekkoatletycznej, boiska piłkarskiego trawiastego; boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią; budynku socjalnego z trybuną krytą;
budynku gospodarczego – szatniowo-garażowego (osiem boksów); trybun; kontenerów kas biletowych
oraz kabin sanitarnych; wiaty dla zawodników rezerwowych; wiaty dla spikera; wiaty dla sędziów i na
sprzęt sportowy.
4. Na terenie Stadionu Miejskiego za zgodą OKR ATOL Sp. z o.o. mogą być uprawiane różne dyscypliny
sportu oraz organizowane imprezy sportowe, rozrywkowe, kulturalne, a także prowadzona działalność
oświatowa, rekreacyjna, handlowa, usługowa oraz gastronomiczna.
5. Korzystanie ze Stadionu Miejskiego jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.
6. Działalność artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe, telewizyjne, filmowanie, wykonywanie
zdjęć na obiekcie w celach komercyjnych może odbywać się wyłącznie za zgodą OKR ATOL Sp. z o.o.
7. Stadion Miejski jest udostępniany dla:
a) klubów sportowych na organizację zawodów sportowych oraz zajęć treningowych.
b) szkół na realizację zajęć z wychowania fizycznego z wyłączeniem boiska piłkarskiego
trawiastego
c) osób fizycznych dla celów rekreacji ruchowej z wyłączeniem boiska piłkarskiego trawiastego i
areny lekkoatletycznej.
8. Osoba fizyczna korzystająca ze Stadionu Miejskiego ma obowiązek dostosowania się do trwających
zajęć zorganizowanych i nie zakłócania ich przebiegu.
9. Osobom przebywającym na terenie Stadionu Miejskiego kategorycznie zabrania się:
a) wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających oraz ich spożywania;
b) palenia tytoniu;
c) wnoszenia materiałów pirotechnicznych;
d) zaśmiecania obiektu,
e) wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, takich jak szklane butelki, puszki, itp.
wykonane z kruchego, pękającego lub twardego materiału
f) wprowadzania psów i innych zwierząt.
g) wspinania się na bramki, piłkochwyty, ogrodzenia na płoty, maszty i inne konstrukcje
znajdujące się w obszarze obiektu
10. Ze Stadionu Miejskiego nie mogą korzystać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub
które są pod działaniem innych środków odurzających.
11. Dzieci do lat 13 na terenie Stadionu Miejskiego mogą przebywać tylko pod opieką osób pełnoletnich.
12. Korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem.
13. Korzystanie z bieżni okólnej możliwe jest w godzinach otwarcia obiektu. Korzystanie z pozostałych
części Stadionu Miejskiego odbywa się według ustalonego harmonogramu po dokonaniu wcześniejszej
rezerwacji w biurze OKR ATOL Sp. z o.o.
14. W przypadku dokonania rezerwacji, organizacji zawodów sportowych lub imprez na Stadionie
Miejskim OKR ATOL Sp. z o.o. może czasowo wyłączyć w części lub w całości jego dostępność.
15. Wchodzenie na obiekty sportowe w czasie trwania zawodów sportowych i zajęć zorganizowanych przez
osoby nie będące bezpośrednimi uczestnikami tych wydarzeń jest zabronione (za wyjątkiem trybun i
miejsc do tego przeznaczonych).
16. OKR ATOL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny sprzętu i urządzeń sportowych,
nie będących jego własnością oraz za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu.
17. Za wynajem części Stadionu Miejskiego pobiera się opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem lub
zawartą umową.

18. Zajęcia grup szkolnych/zorganizowanych korzystających ze Stadionu Miejskiego mogą odbywać się
jedynie w obecności nauczyciela, instruktora lub trenera.
19. Prowadzący zajęcia grupy szkolnej/zorganizowanej zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu
i wyposażenia przed przystąpieniem do zajęć oraz zobowiązany jest do zapoznania swoich
podopiecznych z regulaminem i zasadami korzystania z obiektu.
20. Prowadzący zajęcia odpowiada za bezpieczeństwo uczestników zajęć.
21. Wszelkiego rodzaju awarie i usterki powstałe na terenie Stadionu Miejskiego należy zgłosić
pracownikowi odpowiedzialnemu za funkcjonowanie obiektu.
22. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu Stadionu Miejskiego ponoszą
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność
ponoszą ich prawni opiekunowie.
23. OKR ATOL Sp. z o.o. może zakazać korzystania ze Stadionu Miejskiego w przypadku nienależytego
jego użytkowania.
24. Udostępnienie organizatorowi imprezy Stadionu Miejskiego lub jego części następuje na podstawie
umowy zawartej pomiędzy organizatorem a OKR ATOL Sp. z o.o., na zasadach określonych w tej
umowie oraz w niniejszym regulaminie.
25. Obowiązuje całkowity zakaz zastawiania dróg ewakuacyjnych.
26. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.
27. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do OKR ATOL Sp. z o.o. w Oleśnicy.
§2. Przepisy dotyczące organizacji imprezy masowej
1. Za najem Stadionu Miejskiego na imprezę masową pobiera się opłaty zgodnie z obowiązującym
cennikiem lub zawartą umową.
2. Organizator podpisując umowę najmu z OKR ATOL Sp. z o.o. potwierdza organizację imprezy zgodnie
z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych.
3. Szczegółowe zasady zachowania się osób przebywających na Stadionie Miejskim podczas trwania
imprezy masowej określa niniejszy regulamin oraz przepisy w zakresie bezpieczeństwa imprez
masowych.
4. Kategorycznie zabrania się wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów:
pomieszczenia służbowe, parkingi służbowe, wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia
nie przeznaczone do powszechnego użytku, tj. płoty, mury, ogrodzenia boiska, maszty oświetleniowe,
drzewa.
5. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie Miejskim oraz podczas imprez
masowych będą pociągnięte do odpowiedzialności porządkowej lub karnej zgodnie z przepisami w
zakresie bezpieczeństwa imprez masowych.
§3. Przepisy szczególne dotyczące bieżni okólnej i areny lekkoatletycznej
1. Bieżnia okólna i arena lekkoatletyczna są obiektami przeznaczonymi do uprawiania biegowych
i technicznych konkurencji lekkoatletycznych.
2. Na bieżni okólnej i arenie lekkoatletycznej zabrania się:
- używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych kołkach lub butów niesportowych,
- wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem bieżni tj. np. rowery, deskorolki,
rolki itp.
- utrudniania innym osobą użytkowania bieżni
- korzystania z bieżni po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności
3. Korzystanie z bieżni do celów rekreacyjnych powinno odbywać się na torach 2-6.
4. Osoby korzystające z pierwszego toru bieżni okólnej powinny ustąpić go w przypadku wyprzedzania
przez osobę biegnącą szybciej.
5. Korzystanie z obiektów do lekkoatletycznych konkurencji technicznych (rzuty lekkoatletyczne, skoki
lekkoatletyczne, bieg przez płotki i przez przeszkody) odbywa się tylko za zgodą pracownika
obsługującego kompleks.
6. Sprzęt do ww. dyscyplin technicznych wydaje pracownik obsługi stadionu tylko wykwalifikowanej
osobie – nauczyciel wychowania fizycznego, trener, instruktor.
7. Osoby korzystające z obiektów lekkoatletycznych muszą posiadać odpowiednie obuwie sportowe. W
przypadku używania butów lekkoatletycznych, długość wkrętów nie może przekraczać 9 mm.

§4. Przepisy szczególne dotyczące boiska piłkarskiego - trawiastego
1. Boisko piłkarskie trawiaste jest przeznaczone do organizacji zajęć treningowych i rozgrywek
piłkarskich oraz jest polem rzutów konkurencji lekkoatletycznych (rzut młotem, rzut dyskiem, rzut
oszczepem, pchnięcie kulą)
2. Obowiązuje kategoryczny zakaz wstępu na boisko piłkarskie trawiaste bez zgody OKR ATOL Sp. z
o.o., pod groźbą kary porządkowej lub finansowej.
3. Zajęcia na boisku sportowym odbywają się według ustalonego harmonogramu – obowiązuje
wcześniejsza rezerwacja w biurze OKR ATOL Sp. z o.o.
4. Boisko piłkarskie trawiaste może być używane do celów treningowych i rozgrywkowych do 8h
tygodniowo. Ograniczenie to jest niezbędne do utrzymania należytej nawierzchni.
5. OKR ATOL Sp. z o.o. może wyłączyć czasowo używanie boiska w przypadku rozmiękłej nawierzchni
spowodowanej opadami deszczu lub w celu poddania boiska zabiegom agrotechnicznym.
6. OKR ATOL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprzygotowanie obiektu lub brak dostępu do
obiektu, w przypadku niezgłoszenia terminu lub nieuzgodnionej z zarządzającym zmiany terminarza
oraz w razie bardzo trudnych warunków atmosferycznych (śnieg, mróz, długotrwałe opady)
7. Ciężki sprzęt ruchomy np. bramki treningowe, słupki itp. powinien być bezwzględnie zawsze
zamocowany do podłoża. Nie wolno go pozostawiać bez zamocowania, również po zajęciach. Zabrania
się samowolnego przestawiania bramek, bez zgody pracownika OKR ATOL Sp. z o.o.
§5. Przepisy szczególne dotyczące boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią
1. Boisko sportowe jest obiektem ze sztuczną nawierzchnią, przystosowanym do uprawiania dyscypliny
sportu – piłki nożnej.
2. Na boisku sportowym za zgodą OKR ATOL Sp. z o.o. mogą być uprawiane inne dyscypliny sportu.
3. Zajęcia na boisku sportowym odbywają się według ustalonego harmonogramu – obowiązuje
wcześniejsza rezerwacja w biurze OKR ATOL Sp. z o.o.
4. Osoby wynajmujące boisko sportowe korzystają z własnego sprzętu sportowego.
5. Zabrania się wprowadzania i użytkowania sprzętu stanowiącego niebezpieczeństwo dla użytkowników
boiska lub niezgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rowery, deskorolki, rolki itp.
6. Osoby korzystające z boiska sportowego zobowiązane są do:
a) zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) posiadania odpowiedniego stroju sportowego oraz obuwia przystosowanego do gry na sztucznej
nawierzchni (zabronione jest używanie obuwia piłkarskiego z metalowymi kołkami);
c) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących
się na wyposażeniu boiska, w szczególności nie wieszania się na poprzeczkach bramek
piłkarskich;
d) utrzymania czystości i porządku na terenie boiska
e) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć;
7. Udostępnienie organizatorowi zajęć lub imprezy boiska sportowego lub jego części następuje na
podstawie umowy zawartej pomiędzy organizatorem, a OKR ATOL Sp. z o.o., na zasadach określonych
w tej umowie oraz w niniejszym regulaminie.
8. Szczegółowe zasady zachowania się osób na boisku sportowym podczas trwania imprez określają ich
organizatorzy w regulaminie imprezy.
9. Ciężki sprzęt ruchomy np. bramki treningowe, słupki itp. powinien być bezwzględnie zawsze
zamocowany do podłoża. Nie wolno go pozostawiać bez zamocowania, również po zajęciach. Zabrania
się samowolnego przestawiania bramek, bez zgody pracownika OKR ATOL Sp. z o.o.
§6. Przepisy szczególne dotyczące budynku socjalnego z trybuną krytą
1. Budynek socjalny wyposażony jest w 3 szatnie z natryskami, 1 szatnię bez natrysków, 2 pokoje
trenerów, pokój sędziów, salkę konferencyjną, trybunę krytą, pomieszczenia gospodarcze.
2. Szatnia sportowa jest pomieszczeniem służącym do przechowywania odzieży wierzchniej i obuwia.
3. Korzystający z szatni zobowiązani są do przestrzegania porządku i dbania o czystość.
4. Zabrania się zaśmiecania szatni, palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, zażywania
środków odurzających.
5. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni OKR ATOL Sp. z o.o. nie odpowiada.
6. Najem szatni sportowej odbywa się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem lub dokonaną
rezerwacją.

7. OKR ATOL Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wyłączenia szatni sportowych z użytkowania bez
podania przyczyny.
8. Najemca zobowiązany jest do zgłaszania pracownikowi dyżurującemu wszelkich zauważonych
nieprawidłowości i zniszczeń w szatni sportowej zaraz po uzyskaniu dostępu do obiektu, a przed
rozpoczęciem korzystania z niego.
9. Po zakończeniu najmu, dyżurujący pracownik OKR ATOL Sp. z o.o. dokonuje oględzin szatni
sportowej i w przypadku stwierdzenia zniszczeń przygotowuje raport będący podstawą roszczeń
finansowych wobec najemcy.
10. Z urządzeń znajdujących się w szatni sportowej należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
11. Najemcy wiadomy jest stan zabezpieczeń przed dostępem do szatni osób nieupoważnionych. Poza
wskazanymi zabezpieczeniami OKR ATOL Sp. z o.o. nie zapewnia dodatkowej ochrony przed
kradzieżą rzeczy pozostawionych w Szatni, stąd do Najemcy należy ewentualne dodatkowe
zabezpieczenie pomieszczeń w szatni.
12. Zorganizowane grupy młodzieżowe mogą korzystać z szatni sportowych tylko pod opieką nauczyciela,
instruktora, trenera bądź osoby pełnoletniej, która sprawuje opiekę i ponosi pełną odpowiedzialność za
grupę.
13. Za niewłaściwe zachowanie oraz niepodporządkowanie się poleceniom pracownika dyżurującego
ATOL, najemca może zostać niewpuszczony do szatni sportowej lub natychmiast z niej wyproszony.

Regulamin został zatwierdzony Zarządzeniem z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Prezesa OKR „ATOL” Sp. z o.o.

