
 

 

UCHWAŁA NR XV/106/15 

RADY MIEJSKIEJ KARPACZA 

z dnia 28 października 2015 r. 

w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Karpaczu 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 

§ 1. Uchwala się Regulamin Korzystania ze Stadionu Miejskiego w Karpaczu w brzmieniu określonym 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Regulamin podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie go na tablicach informacyjnych 

usytuowanych na terenie Stadionu Miejskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza: 

E. Walczak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 listopada 2015 r.

Poz. 4491



Załącznik do Uchwały Nr XV/106/15 

Rady Miejskiej Karpacza 

z dnia 28 października 2015 r. 

 

Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego w Karpaczu 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Właścicielem Stadionu Miejskiego w Karpaczu jest Gmina Karpacz. 

2. Administratorem Stadionu Miejskiego w Karpaczu jest Urząd Miejski w Karpaczu 

3. Stadion Miejski w Karpaczu jest ogólnodostępny i przeznaczony do: 

1) zawodów sportowych oraz rozgrywek sportowych;  

2) innych zajęć sportowych zorganizowanych grup; 

3) zajęć programowych i pozalekcyjnych dla uczniów szkół z terenu Gminy Karpacz; 

4) innych aktywności po uzyskaniu zgody administratora obiektu. 

Rozdział 2. 

Zasady korzystania ze Stadionu Miejskiego w Karpaczu 

§ 2. 1. Stadion Miejski należy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Ze Stadionu Miejskiego można korzystać od godziny 6:00 do godziny 22:00. Przebywanie poza 

wskazanymi porami bez zgody administratora obiektu jest zabronione. 

3. Każda osoba korzystająca z Stadionu Miejskiego zobowiązana jest dbać o utrzymanie należytego 

porządku, estetyki na terenie całego obiektu oraz utrzymywać w należytym stanie sprzęt sportowy stanowiący 

wyposażenie obiektu. 

4. Na terenie Stadionu Miejskiego zabrania się: 

1) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi nie przeznaczonymi do pielęgnacji stadionu, za wyjątkiem 

pojazdów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne oraz używanymi podczas organizacji imprez 

sportowych i kulturalnych  po uzyskaniu zgody administratora obiektu; 

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem do użytkowania na Stadionie 

Miejskim bez zgody administratora; 

3) samowolnego przemieszczania urządzeń stanowiących wyposażenie Stadionu Miejskiego; 

4) niszczenia oraz wynoszenia sprzętu stanowiącego wyposażenie Stadionu Miejskiego poza jego obręb; 

5) wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psów przewodników; 

6) zakłócania porządku, zaśmiecania terenu i rozniecania ognia; 

7) wnoszenia na teren obiektu ostrych narzędzi czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie  

dla użytkowników; 

8) wnoszenia , sprzedaży, podawania, i spożywania napojów alkoholowych; 

9) palenia tytoniu i zażywania środków odurzających; 

10) wchodzenia na ogrodzenia, słupy i urządzenia sportowe; 

11) handlu bez zgody administratora; 

12) zamieszczania reklam bez zgody administratora; 

13) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi. 

5. Warunkiem korzystania ze Stadionu Miejskiego jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego 

dostosowanego do rodzaju nawierzchni. 
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Rozdział 3. 

Postanowienia końcowe 

§ 3. Korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Karpaczu  jest równoznaczne z akceptacją powyższego 

regulaminu. 
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