Regulamin
korzystania ze stadionu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu

1. Obiekt jest administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, ul. Karowa 1. tel. 55 6256300,
zwany dalej MOSiR.
2. Korzystanie ze stadionu dozwolone jest wyłączenie za zgodą dyrektora MOSiR.
3. Korzystający ze stadionu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone zniszczenia obiektu.
4. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom służb
porządkowych i pracowników administratora.
5. Wejście na stadion odbywa się przez bramy od ulic Krakusa i Brzeskiej.

Przepisy porządkowe dotyczące widowni
6. W czasie trwania rozgrywek piłkarskich i imprez sportowo-rekreacyjnych należy podporządkować się
następującym zasadom:
a) przebywać na obiekcie oraz korzystać z urządzeń stadionu mogę tylko osoby posiadające bilet lub kartę
wstępu albo inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie, które należy okazywać przy wejściu i
na każde żądane służb porządkowych,
b) osoby nie posiadające biletów lub kart wstępu i stwarzające ryzyko wywołania zamieszek nie będą
wpuszczane na stadion.
7. Przebywający na stadionie zobowiązani są do:
a) stosowania się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służb porządkowych oraz zaleceń spikera stadionu,
b) zajmowania miejsc wskazanych na biletach i kartach wstępu.
8. Zabrania się:
a) wchodzenia i przechodzenia przez ogrodzenie oraz wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla
widzów (np. boisko, pomieszczenie służbowe),
b) wnoszenia broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów, które mogą być użyte jako środek przymusu,
c) wstępu na obiekt osobom będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz wnoszenia i spożywania
alkoholu,
d) wnoszenia fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych,
e) wnoszenia pojemników szklanych (w jakiejkolwiek postaci),
f) rzucania wszelkimi przedmiotami, rozniecania ognia, zapalania fajerwerków
g) zanieczyszczania obiektu,
h) pisania i malowania na ścianach, drzwiach oraz urządzeniach sportowych,
i) wprowadzania zwierząt.
9. Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje zachowanie porządku i czystości.
10. Poza niniejszym regulaminem obowiązują wszystkie inne zarządzenia dotyczące porządku i bezpieczeństwa na
obiektach sportowych, w tym regulamin imprez masowych umieszczony w czasie trwania na bramkach
wejściowych stadionu.
11. Użytkownicy naruszający zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągnięci do odpowiedzialności karno –
administracyjnej.
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