
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 268/22 

Wójta Gminy Łomazy 

z dnia 22 czerwca 2022 roku 

 

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Stadionu Sportowego  

im. Ryszarda Rybickiego w Łomazach 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. z 2022 r. poz.559 ze zm.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się  Regulamin Gminnego Stadionu Sportowego im. Ryszarda Rybickiego  

w Łomazach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Korzystanie ze stadionu sportowego jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem 

w/w regulaminu. 

§ 3. Regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na Gminnym 

Stadionie Sportowym w Łomazach oraz umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania. 

 

 

Wójt Gminy Łomazy 

/-/ Jerzy Czyżewski 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN  

GMINNEGO STADIONU SPORTOWEGO im. RYSZARDA RYBICKIEGO  

W ŁOMAZACH 

§ 1. 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na obszarze całego obiektu, którego administratorem jest Gmina 

Łomazy. 

2. Każda osoba wchodząca na teren obiektu (dalej zwana: „Użytkownikiem”) jest zobowiązana przed 

wejściem do obiektu zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, jak również zobowiązana jest 

do przestrzegania wszystkich jego postanowień. 

3. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego Użytkowników 

oraz mieniu zarówno przez nich wniesionemu na teren obiektu, jak i mieniu Administratora. 

Monitorowanie nie obejmuje miejsc, w których naruszałoby to dobra osobiste Użytkowników. 

§ 2. 

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE 

1. Osoby niepełnoletnie, tj. w wieku poniżej 18 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu 
wyłącznie za zgodą i pod stałą opieką rodziców lub ich opiekunów prawnych. 

2. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są pouczyć podopiecznych o treści niniejszego Regulaminu jak 
również o obowiązku ich przestrzegania. 

§ 3. 

ZACHOWANIE NA TERENIE OBIEKTU 

1. Zabronione jest postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu, innych Uczestników, 

stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych Użytkowników oraz zagrażające 

stanowi sanitarno – higienicznemu obiektu. 

2. Na terenie obiektu zabrania się w szczególności: 

a) wnoszenia i spożywania środków odurzających i innych używek, 
b) spożywania napojów alkoholowych z wyłączeniem trwania imprez na zasadach 

określonych odrębnym zezwoleniem, 
c) palenia papierosów poza wyznaczonymi specjalnymi strefami, 
d) wnoszenia ostrych narzędzi, substancji zakazanych oraz innych niebezpiecznych 

przedmiotów, 
e) zaśmiecania terenu obiektu, 
f) niszczenia infrastruktury, urządzeń i wszelkich przedmiotów znajdującej się na terenie 

obiektu, 
g) niszczenia zieleni w tym m.in. drzew, krzewów, trawników, kwietników itp., 
h) wprowadzania psów (chyba, że są w kagańcu i na smyczy) i innych zwierząt, 
i) zakłócania porządku i przeszkadzania innym Użytkownikom, 
j) umieszczania na budynkach, urządzeniach, tablicach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, 

reklam lub ogłoszeń – bez zgody Administratora obiektu, 



k) prowadzenia działalności komercyjnej bez zgody administratora obiektu, 
l) wnoszenia lub posiadania: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 

wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych oraz innych 
przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób 
przebywających na terenie obiektu. 

3. Administrator obiektu nie odpowiada za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich przez 

Użytkowników, m.in. poprzez upublicznienie wizerunku osób trzecich bez ich zgody. 

4. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania czystości na terenie obiektu i wyrzucania zużytych 

opakowań do pojemników na śmieci. 

5. Zabrania się wynoszenia poza teren obiektu jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własność 

Administratora obiektu. 

§ 4. 

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI NA TERENIE OBIEKTU 

 

1. Użytkownicy, którzy dokonali zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury, urządzeń lub 

jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na terenie obiektu, mienia osób trzecich ponoszą z 

tego tytułu odpowiedzialność na zasadach ogólnych. 

2. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać Administratorowi obiektu. 

3. Użytkownicy nie przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięci z 

terenu obiektu. 

§ 5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

2. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu należy zgłaszać do Urzędu Gminy Łomazy,  

ul. Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.  

3. Na terenie obiektu nie prowadzi się depozytu dla Użytkowników. 

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

 

 

 

 


