
 
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU „MAZOWSZE”  

PRZY UL. LASKOWEJ 17 
 

§ 1 
                              Obiekt  Stadion „Mazowsze” w Grójcu funkcjonuje w strukturze Grójeckiego 
                              Ośrodka Sportu ,,Mazowsze” w Grójcu przy ul. Laskowej 17 
 

§ 2 
                              Stadion „Mazowsze” czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od  8.00 do 20.00 
                              oraz soboty i niedziele w godz. 12.00 do 20.00. 

PRZEBYWANIE NA OBIEKCIE SPORTOWYM PO GODZ. 20.00 JE ST 
ZABRONIONE. 

 
§ 3 

Zakres obowiązywania i przeznaczenie 
1. Z obiektu Stadion „Mazowsze”  i sprzętu sportowo-rekreacyjnego korzystać mogą szkoły,  
kluby sportowe, organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby prywatne po uprzednim                                 
uzgodnieniu terminu z zarządcą. 
 

  2. W czasie zajęć sportowych wstęp na Stadion „Mazowsze”  mają tylko uczestnicy zajęć. 
 

3. Osoby biorące udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych zobowiązane są do posiadania 
odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 
 
4. Instruktorzy i trenerzy prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą niepełnoletnią zobowiązani  
są do przybycia 10min. przed planowaną godz. rozpoczęcia zajęć i opuszczenia obiektu po wyjściu 
ostatniego z uczestników zajęć. 
 

            5.Wszyscy korzystający z Stadionu „Mazowsze”  i sprzętu zobowiązani są do użytkowania go 
zgodnie z przeznaczeniem oraz dostosowania się do poleceń i wskazówek obsługi obiektu. 
 
6. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są do jego 
naprawy lub odkupienia. 
 
7. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiada opiekun grupy oraz rodzice. 
 
8. Stadion jest miejscem, na którym rozgrywane są mecze piłki oraz organizowane są inne 
imprezy sportowe i kulturalne. 
 
9.  Wszystkie mecze piłki nożnej są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami Polskiego 
Związku Piłki Nożnej.  
 
10. GOS nie gwarantuje rozegrania meczu w konkretnym dniu o określonej porze,  
oraz zastrzega sobie prawo do zmian ogłoszonych terminów bez zapowiedzenia 
i z wyłączeniem odpowiedzialności. 
 

            11. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania stadionu muszą być zgodne z 
powszechnie obowiązującym prawem. 
 
12. Parking na terenie Ośrodka Sportu przeznaczony jest wyłącznie dla osób korzystających 
z zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

 
§ 4 

Kontrola wej ścia 

1. GOS zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania zasad wpuszczania osób na teren stadionu. Pod 
żadnym warunkiem nie będą wpuszczane na teren osoby, wobec których zastosowano zakaz wstępu na 
stadion (tzw. zakaz stadionowy).  



2.    Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby posiadające przy 
sobie ważny dowód osobisty. 

3.   Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób również przy użyciu środków technicznych 
celem stwierdzenia czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwu z powodu spożycia alkoholu lub 
narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych. 

4.    GOS zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren lub wydalenie z terenu osoby, która nie 
zezwoli na przeszukanie przez służby porządkowe. 

5.  Osoby nietrzeźwe i osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa innym uczestnikom nie będą 
wpuszczane na stadion. 

6.  Czynności wymienione w ustępie 4 i 5 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej 
naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste w stosunku, do której zostały podjęte. 

 
§ 5 

Zachowanie na stadionie 

1.  Zabrania się wnoszenia na stadion: 

a)      napojów alkoholowych , piwa, tytoniu, środków odurzających (oraz spożywania   
niniejszych   używek) 

b)      wszelkiego rodzaju broni 

c)      przedmiotów, które być użyte jak broń lub pocisk 

d)      pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących 

e)      butelek 

f)         przedmiotów o dużej objętości, jak: drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki, itd. 

g)      Fajerwerków, kul świecowych i innych przedmiotów pirotechnicznych 

h)      drzewców do flag i transparentów 

i)         instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym 

j)       ‘kominiarek’ mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji 

      przez organizatora, policję i służby porządkowej. 

2.  Ponadto zakazuje się: 

a)      wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego 
użytku, szczególnie fasady, mur, płoty, ogrodzenia boiska, urządzenia oświetleniowe, pomosty 
kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy. 

b)      wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. boiska, pomieszczenia 
wewnętrzne, pomieszczenia służbowe) 

c)      rzucanie wszelkimi przedmiotami 

d)      używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania 
jakichkolwiek osób 

e)      rozniecania ognia 

f)         sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody 
Dyrektora GOS-u 

g)      pisania na budowlach, urządzeniach drogach ich malowania i oklejania 



h)      załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, 
szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów 

i)        wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach obraźliwych lub 
prowokujących 

            j)       wprowadzania zwierząt.    
 
           k)   jazdy na motocyklach, rowerach, rolkach, deskorolkach itp. na trawnikach, bieżni, Stadionie   
                „Mazowsze”  
             

3.    W razie stwierdzenia posiadania przedmiotu, na którego posiadanie wymagane jest zezwolenie, służby 
porządkowe zatrzymują osobę kontrolowaną i niezwłocznie przekazują policji. 

4.    W przypadku ujawnienia przedmiotów, których posiadanie stwarza niebezpieczeństwo innym 
uczestnikom, na czas imprezy, za pokwitowaniem zostają przekazane do depozytu organizatora. 

5.    Depozyt tworzy organizator imprezy, który po jej zakończeniu niezwłocznie wydaje zatrzymane 
przedmioty nie podlegające przepadkowi. 

 
§ 6 

                      Na obiekcie sportowym wymagane jest zachowanie czystości i szanowanie zieleni. 
 

§ 7 
Odpowiedzialność 

1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu muszą podporządkować się wyżej 
             wymienionym decyzjom i nakazom.  
 
           2.  Osoby naruszające porządek lub przepisy regulaminu będą usuwane z obiektu oraz będą pociągnięte  
           do odpowiedzialności karnej, karno-administracyjnej i cywilnej. 
 

     3. GOS zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu przez służby porządkowe lub uprawniony organ 
(Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna), każdej osobie nie stosującej się do powyższych zasad  
i przepisów lub której obecność na terenie mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło 
zagrożenia dla innych osób. 

     4.  W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy regulamin może zostać wydany zakaz wstępu 
na stadion. 

     5.   Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać użytkownikowi stadionu. 

     

W CELU STWORZENIA DZIECIOM, MŁODZIE ŻY SZKOLNEJ  
I NAJEMCOM WARUNKÓW BEZPIECZE ŃSTWA I PRZYJEMNEGO  
SPĘDZENIA CZASU W NASZYM OBIEKCIE, NIEODZOWNE JEST  

PRZESTRZEGANIE W/W REGULAMINU  
Telefony alarmowe: 

Pogotowie ratunkowe  999 ( tel. Kom 112 ) 
Straż pożarna               998 
Policja                          997 


