Regulamin
Kompleksu Boisk Piłkarskich
przy ul. Skrzydlatej 1A w Elblągu
1.
2.

Obiekt Sportowy nie jest terenem powszechnie dostępnym.
Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, a osobą reprezentującą
Administratora jest Kierownik Obiektu.
3. Stadion jest miejscem, na którym rozgrywane są mecze, treningi piłki nożnej oraz organizowane są inne
imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne.
4. Wszystkie osoby przebywające na trenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom
służb porządkowych i pracowników administratora.
5. Wykorzystanie obiektów musi być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem, a w szczególności
zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych.
Zapisy porządkowe
6. Wejście na obiekt odbywa się wyłącznie przez bramy od ulicy Skrzydlatej.
7. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do decydowania o wpuszczaniu osób na teren obiektów.
8. Osoby przebywające na obiektach zobowiązane są stosować się do poleceń policji, straży pożarnej,
służb porządkowych, oraz spikera imprezy.
9. Prawo przebywania na obiektach, oraz korzystanie z urządzeń mają tylko osoby posiadające dokument
tożsamości dostępny w każdej chwili do identyfikacji.
10. Osoby, które nie posiadają dokumentu tożsamości, nietrzeźwe i stwarzające ryzyko zagrożenia
bezpieczeństwa, nie będą wpuszczone na stadion.
11. Zabrania się wnoszenia na obiekty sportowe:
a) napojów alkoholowych, narkotyków i wszelkiego rodzaju środków odurzających,
b) broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
c) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, środków zadymiających,
d) świec dymnych i innych materiałów pirotechnicznych,
e) instrumentów z napędem mechanicznym służących do wytwarzania hałasu,
f) nakryć głowy lub innych okryć mogących służyć do maskowania się celem utrudnienia identyfikacji,
12. Ponadto zakazuje się:
a) wchodzenia lub przechodzenia przez ogrodzenie lub inne budowle i urządzenia, np.: fasady, bramy,
rynny, dachy, drzewa, urządzenia oświetleniowe, maszty lub inne elementy konstrukcji itp.,
b) wchodzenia na tereny nie przeznaczone dla widzów, do pomieszczeń wewnętrznych oraz
służbowych,
c) rzucania wszelkimi przedmiotami,
d) wnoszenia i wprowadzania zwierząt,
e) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania piosenek o obscenicznej treści, obrażania
innych osób słownie lub gestami,
f) rozniecania ognia, odpalania materiałów pirotechnicznych,
g) naklejania, pisania, malowania na budowlach, urządzeniach lub drogach,
h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami oraz zanieczyszczania terenów w inny sposób,
j) wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach obraźliwych lub
prowokacyjnych.
13. Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje zachowanie porządku i czystości.
14. W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy regulamin może zostać wydany okresowy lub
stały zakaz wstępu na wszystkie obiekty sportowe MOSiR Elbląg.
15. Osoby wyrządzające szkody zostaną, bezwzględnie pociągnięte do odpowiedzialności materialnej.

Dyrektor MOSiR w Elblągu

