
REGULAMIN 
korzystania ze stadionu lekkoatletycznego w Bytowie 

Stadion lekkoatletyczny zarządzany jest przez Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie 
Spółka z o. o. przy ul. Mickiewicza 15, tel. 59 8222610, tel. całodobowy 725128755 

1. Stadion lekkoatletyczny otwarty jest codziennie w godzinach 6-21 z tym, że korzystanie 

odbywa się w pierwszej kolejności dla: 

6-8 grupy amatorskie i osoby indywidualne 

8-15 grupy szkolne, zorganizowane,    

15-17 kluby lekkoatletyczne  

do 15 i 17-19 kluby piłkarskie (zgodnie z maksymalną liczbą godzin korzystania z 

murawy trawiastej max do 6 godz. tygodniowo) 

19-21 grupy amatorskie i osoby indywidualne 
 

2. Korzystanie z naturalnej murawy boiska piłkarskiego przez kluby piłkarskie, drużyny i inne 
osoby, może odbywać się po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Zarządzającego - ma to 
na celu ochronę stanu naturalnej murawy 

3. Korzystający ze stadionu lekkoatletycznego zobowiązani są do: 

 zapoznania się z regulaminem korzystania ze stadionu lekkoatletycznego, 

 wyznaczenia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na boisku 

 użytkowania w pierwszej kolejności torów innych niż pierwszy na treningach- ma to na 
celu ochronę przed nadmierną eksploatacją 

4. Stadion lekkoatletyczny udostępniany jest szkołom, klubom sportowym, 
stowarzyszeniom, osobom fizycznym w godzinach funkcjonowania obiektu zgodnie z 
zasadami regulaminu 

5. Harmonogram imprez oraz rozkład zajęć prowadzonych na terenie stadionu 
lekkoatletycznego dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych ustala upoważniony 
przez Zarząd pracownik Spółki. 

6. Zarządzający stadionem zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu, w celu 
przeprowadzenia prac konserwacyjno-pielęgnacyjnych. 

7. Kluby sportowe oraz grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia wyłącznie pod 
kierunkiem trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę. 

8. W czasie trwania zawodów sportowych, widzowie mogą przebywać tylko w miejscach 
przeznaczonych dla publiczności. 

9. Zarządca obiektów nie odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających ze stadionu 
lekkoatletycznego. 

10. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezach masowych odpowiada Organizator 
imprezy, na którym spoczywa obowiązek przygotowania imprezy zgodnie z przepisami 
zawartymi w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. 

11. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Zarządca nie ponosi odpowiedzialności. 



12. Zabrania się wykorzystywania urządzeń i sprzętu sportowego niezgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz samodzielnego przestawiania sprzętu sportowego będącego na 
wyposażeniu obiektu. 

13. Korzystający ze stadionu lekkoatletycznego ponosi odpowiedzialność materialną za jego 
zniszczenie i dewastację (sprzęt sportowy, trybuny dla kibiców, piłkochwyty itp.). 
Jednocześnie korzystający są zobowiązani do zgłaszania pracownikom Spółki 
wyrządzonych szkód. 

14. Organizatorzy imprez sportowych i masowych mają obowiązek określić szczegółowy 
sposób zachowania się uczestników podczas ich trwania z uwzględnieniem niniejszego 
Regulaminu. 

15. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz: 

 palenia tytoniu, 

 wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, 

 wnoszenia i używania środków pirotechnicznych, 

 wprowadzania zwierząt, rowerów, jazdy rowerami lub pojazdami w tym hulajnogą, 
deską po bieżni lub boisku, z kijkami Nord Walking 

 wjeżdżania różnego rodzaju wózkami na bieżnie oraz murawę boiska trawiastego 

 wchodzenia, czepiania się lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie 
przeznaczone dla powszechnego użytku (piłko-chwyty, ogrodzenie stadionu, 
urządzenia oświetleniowe, maszty oraz dachy), 

 wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów (np. boisko z naturalna 
murawą, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe) 

 pisania, malowania i oklejania umieszczania reklam na budowlach, urządzeniach lub 
drogach, 

 umieszczenie reklam może odbywać się po uprzednim uzyskaniu zgody zarządzającego 

 załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscem do tego celu przeznaczonym oraz 
zaśmiecania obiektu. 

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

17. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów sportowych zobowiązane są do 
podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracowników Zarządcy. 

18. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócać porządek lub nie będą przestrzegać 
postanowień niniejszego Regulaminu będą zmuszone do opuszczenia obiektu i zostaną 
pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej. 

19. Cały obszar podlega ciągłemu monitoringowi wizyjnemu - administratorem danych 
osobowych jest Zarządca Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp.z.o.o. ul. 
Mickiewicza 15 w Bytowie. 

Zarząd Kompleksu Basenowo- Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o. o. 


