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Osoby korzystające z obiektu oraz uczestnicy imprez na Stadionie Sportowym zobowiązani 

są  do  przestrzegania  przepisów  zawartych  w  ustawie  z  dnia  18.01.1996  r.  o  kulturze 

fizycznej (tj. Dz. U. 2007 nr 226, poz.1675 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,  

ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz.504 z 

późn. zm.), zwaną w treści regulaminu ustawą, oraz przepisów niniejszego regulaminu.

Stadion jest integralną częścią obiektów będących w zarządzie CSiR Dąbrowa Górnicza.

§ 1

Osoby znajdujące się na obiekcie i korzystające z urządzeń i sprzętu winny legitymować 

się ważnym dowodem identyfikacyjnym (dowód osobisty, legitymacja szkolna itp.).

        § 2

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie stadionu:
a. napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,

b. broni wszelkiego rodzaju,

c. przedmiotów niebezpiecznych, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,

d. pojemników z gazami, substancjami żrącymi, trującymi lub farbującymi albo innych          

    przedmiotów i urządzeń służących do ich rozpylania,

e. butelek szklanych i metalowych puszek,

f. przedmiotów o dużych gabarytach jak drabiny, stoliki, krzesła, skrzynie, walizki itp.,

g. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo  

    niebezpiecznych,

h. drzewców do flag i transparentów,

i.  instrumentów i urządzeń mechanicznych do wytwarzania nadmiernych dźwięków i 

    hałasów,

j.  specyficznych składników ubioru służących do maskowania twarzy w celu utrudnienia 

    identyfikacji,



3. Ponadto zabrania się osobom korzystającym z obiektu lub biorących udział 
    w imprezie:
a. wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (boisko i jego zaplecze, 

    wszelkie pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, dach,  konstrukcje  

    obiektu, okna, parapety, barierki na widowni ,reżyserka, winda itp.),

b. rzucania jakimikolwiek przedmiotami na boisko ,na zawodników i na uczestników imprezy,

c. używania wulgarnego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek, obrażania 

    jakichkolwiek osób ,wywieszania oraz eksponowania napisów i transparentów o 

    obraźliwej , prowokacyjnej lub zabronionej  treści,

d. rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, odpalania petard i rac,

e. palenia tytoniu i papierosów na stadionie,

f. sprzedawania jakiegokolwiek towaru, biletów, kart wstępu bez zgody Organizatora  

    imprezy,

g. rozdawania jakichkolwiek druków i ulotek, prowadzenia agitacji oraz prowadzenia zbiórek 

    pieniężnych lub innej kwesty bez zgody Organizatora imprezy,

h. pisania ,rysowania lub malowania na budowlach, ścianach i urządzeniach oraz ich 

    oklejania jakimikolwiek drukami,

i.  załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami oraz zaśmiecania obiektu,

j.  wprowadzania zwierząt,

k.  zasłaniania twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację;

§ 3

Osoba korzystająca z obiektu  lub biorąca udział  w imprezie,  która wyrządza szkodę 

w jego wyposażeniu, zobowiązana jest niezależnie od ewentualnych następstw karnych 

do odszkodowania w wysokości zapewniającej pokrycie szkody oraz wszystkich kosztów 

z tym związanych.

  

  § 4



1. Osoby przebywające na terenie stadionu powinny zachowywać się w sposób kulturalny, 

    nie zagrażający pozostałym jej użytkownikom i nie stwarzający zagrożenia dla samego 

    obiektu.

2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń Organizatora imprezy, Policji, służb 

    porządkowych i informacyjnych oraz do zaleceń podawanych w formie komunikatów przez 

    spikera prowadzącego imprezę.

3. Na czas trwania imprezy masowej Organizator powołuje Kierownika ds. Bezpieczeństwa, 

    który w jego imieniu kieruje służbami porządkowymi i informacyjnymi oraz czuwa nad  

    bezpieczeństwem jej uczestników.

4. W trakcie trwania imprezy masowej wszystkie wejścia, wyjścia, przejścia i drogi  

    ewakuacyjne muszą być drożne i wolne od jakichkolwiek przeszkód.

    § 5

1. Służba porządkowa i informacyjna jest uprawniona w szczególności do:
a. nie wpuszczania do obiektu i usuwania z niego osób będących pod widocznym wpływem  

    alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających 

    środków, jak i nie posiadających ważnej karty (biletu) lub innego dokumentu   

    uprawniającego do wstępu lub usiłujących wnosić  przedmioty wymienione w                  

    pkt. b poniżej,

b. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia ,że wnoszą one 

    broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały pirotechniczne, 

    materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje 

    psychotropowe,

c. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

d. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej oraz w innej formie 

    korzystania z obiektu,

e. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek na imprezie lub 

    zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy lub regulaminem obiektu (terenu),  

    a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy,

f. stosowania siły fizycznej w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, w 

    tym zwłaszcza art. 20 ustawy,

g. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie  

    zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów 

    zabronionych,

h. usuwania z terenu stadionu osób nie przestrzegających regulaminu.

§ 6



1. Organizator imprezy może odmówić wstępu na nią lub przy pomocy służby  
    porządkowej i informacyjnej usunąć z niej osobę:
a. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezy masowe,

b. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających itp.,

c. posiadającej broń, niebezpieczne przedmioty, alkohol ,środki narkotyczne, materiały 

    wybuchowe i pirotechniczne jak i pożarowo niebezpieczne,

d. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającej zagrożenie 

    dla bezpieczeństwa lub porządku na imprezie,

e. której wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

f. a także w innych sytuacjach przewidzianych przez obowiązujące przepisy.

§ 7

1. Osoby małoletnie (do 13 lat) mogą przebywać na obiekcie wyłącznie w towarzystwie 

    opiekuna prawnego.

2. Zajęcia prowadzone na obiekcie mogą odbywać się tylko pod kierownictwem trenera lub  

    opiekuna.

3. Osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu    

    obiektu.



CENNIK WYNAJMU SPRZĘTU

CENTRUM SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

I. Obiekty CSiR

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA BRUTTO/JEDN. MIARY PKWIU

1. NAMIOT 3M X 3M

(BOKI + OBCIĄŻNIKI) 160,00 zł/1 dzień 77.21.10

2. NAMIOT 3M X 6M

(BOKI + OBCIĄŻNIKI) 330,00 zł/1 dzień 77.21.10

3. NAMIOT 6M X 6M

(BOKI + OBCIĄŻNIKI) 660,00 zł/1 dzień 77.21.10

4. NUMERY STARTOWE 100 SZT. 120,00 zł/kpl/1 dzień 77.21.10

5. KOMPLET PIKNIKOWY

(STÓŁ+2 ŁAWY) 35,00 zł/kpl/1 dzień 77.21.10

6. KANAŁY KABLOWE 35,00 zł/szt./1 dzień 77.21.10

7. KRZESŁA KONFERENCYJNE 5,00 zł/szt./1 dzień 77.21.10

8. TUBY ŚNIEŻNE (OD OSOBY) 8,00 zł/szt./1 godz.
50,00 zł/szt./1 dzień 77.21.10

9. STÓŁ DO SIŁOWANIA NA RĘKĘ 60,00 zł/szt./1 dzień 77.21.10

10. WYNAJEM PŁOTKÓW 1 SZT. 10,00 zł/doba 77.21.10

11. STAKI  (1 X 2 M / SZT.) 100,00 zł / szt. 77.21.10

Zniżki:
− jednostki  oświatowe  UM  Dąbrowa  Górnicza  (szkoły,  przedszkola)  oraz  podmioty 

określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego działające na terenie 
miasta 20 % wartości.



II. BIURO CSIR – UL. KONOPNICKIEJ 29

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA BRUTTO/JEDN. MIARY PKWIU

1. BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ NOŻNEJ 150,00 zł /1 godz. 77.21.10

2. SPRZĘT NAGŁAŚNIAJĄCY (KOMPLET) 60,00 zł/kpl/ 1 godz. 77.21.10

3. ŚCIANKA WSPINACZKOWA,
DWUTOROWA Z OBSŁUGĄ* 2 000,00 zł 77.21.10

4. KORZYSTANIE ZE ŚCIANKI**
WSPINACZKOWEJ

5,00 zł 77.21.10

Ceny zawierają obowiązujący podatek VAT

*cena dotyczy wynajmu na okres do 12 godzin z obsługą 2 osób

** cena dotycz dwóch wejść lub do 10 min. korzystania ze ścianki

III. BOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ -  UL. KONOPNICKIEJ 29

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA BRUTTO/JEDN. MIARY PKWIU

1. TRENING 60 MINUT
200,00 ZŁ / BOISKO

100,00 ZŁ / ½ BOISKA
93.11.10

2. TRENING 60 MINUT Z OŚWIETLENIEM
300,00 ZŁ / BOISKO

150,00 ZŁ / ½ BOISKA
93.11.10

3. TRENING 90 MINUT
300,00 ZŁ / BOISKO

150,00 ZŁ / ½ BOISKA
93.11.10

4. TRENING 90 MINUT Z OŚWIETLENIEM
400,00 ZŁ / BOISKO

200,00 ZŁ / ½ BOISKA
93.11.10

5. MECZ / SPARING (2X45) 520,00 ZŁ / BOISKO 93.11.10

6. MECZ / SPARING (2X45) 
Z OŚWIETLENIEM

640,00 ZŁ / BOISKO 93.11.10

7. SZATNIA 50,00 ZŁ / GODZINA 93.11.10

Ceny zawierają obowiązujący podatek VAT

IV. BOISKO TRAWIASTE -  UL. KONOPNICKIEJ 29

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA BRUTTO/JEDN. MIARY PKWIU

1. MECZ (2X45 MIN) + SZATNIA 350,00 ZŁ / BOISKO 93.11.10

Ceny zawierają obowiązujący podatek VAT

Boiska nie wynajmuje się do celów treningowych.


