
 

Załącznik Nr 5 
do Zarządzenia Nr 59/2021 
Dyrektora CSiR 
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 26.10.2021 r. 

 

 

 

REGULAMIN OBIEKTU - STADION SPORTOWY STRZEMIESZYCE 

 

§ 1 

 

11..  Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Stadionu Sportowego 

Strzemieszyce przy ul. Sportowej w Dąbrowie Górniczej, będącego w zarządzie Centrum 

Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. 

22..  Stadion przeznaczony jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez 

sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych. 

33..  Stadion jest otwarty codziennie od godziny 7.00 do godziny 21.00. 

44..  W godzinach od 21.00 do 7.00 zabronione jest przebywanie na terenie stadionu osób 

nie upoważnionych przez Zarządcę. 

55..  Ze stadionu w szczególności mogą korzystać po uzyskaniu zgody od Zarządcy obiektu              

i zapoznaniu się z regulaminem: 

a. kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej, 

b. szkoły i przedszkola z terenu Dąbrowy Górniczej, 

c. inne podmioty. 

66..  Osoby małoletnie do lat 13, mogą przebywać na terenie stadionu tylko pod opieką osób 

dorosłych. 

77..  Podmioty wymienione w pkt.5 mogą prowadzić zajęcia na stadionie pod kierownictwem 

nauczyciela, trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność 

za uczestniczących w zajęciach. 

88..  Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie w trakcie imprezy odpowiada organizator 

imprezy. 

99..  Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu, zobowiązane są 

do podporządkowania się poleceniom pracowników stadionu, służb porządkowych i osób 

upoważnionych przez Zarządcę. 

1100..  Sprawcy szkód ponoszą odpowiedzialność za zniszczenie i dewastację obiektu i jego 

wyposażenia. 



1111..  Osoby przebywające na stadionie zobowiązane są do zgłaszania wyrządzonych 

przez siebie szkód oraz zauważonych na obiekcie szkód pracownikom Centrum Sportu                          

i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej. 

1122..  Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie stadionu może 

odbywać się tylko za zezwoleniem Zarządcy i zgodnie z warunkami określonymi                         

w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. 

1133..  Zabrania się poruszania pojazdami poza wyznaczonymi strefami. 

1144..  Palenie tytoniu i papierosów w tym papierosów elektronicznych może odbywać się tylko 

w miejscach do tego wyznaczonych. 

1155..  Osoby, które będą zakłócały porządek, będą zobowiązane do opuszczenia obiektu. 

1166..  Zorganizowanie wszelkiego typu zawodów i imprez z udziałem publiczności wymaga 

zgody Zarządcy obiektu. Udostępnienie  organizatorowi zawodów lub imprezy stadionu 

lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora z Zarządcą 

stadionu, na zasadach określonych w tej umowie oraz regulaminie korzystania 

ze stadionu. 

1177..  Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjno - 

sportowe, kulturalne i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez Zarządcę 

stadionu harmonogramu. 

1188..  Zasady odpłatności za korzystanie ze stadionu określone są odrębnymi przepisami 

prawa miejscowego. 

 

§ 2 

 

11..  W czasie trwania wszelkiego typu zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych do 

obowiązków organizatora należy w szczególności: 

a. respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed 

rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy, 

b. niedopuszczenie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych,                

a także osób zamierzających wnieść na teren stadionu przedmioty wymienione                      

w pkt. 2, 

c. niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia 

lub zdrowia uczestników imprezy, lub zapobieżenie niszczenia mienia, 

d. zapewnienie drożności wejść na stadion oraz dróg na terenie stadionu,                                    

w szczególności dróg ewakuacyjnych, 

e. ustalenie z Zarządcą stadionu przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych 

dla uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc, 



f. pokrycie wszelkich kosztów w związku z uszkodzeniem mienia, do którego doszło                   

w trakcie trwania imprezy lub w związku z imprezą. 

22..  Zabrania się wnoszenia na teren stadionu: 

a. broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń, 

b. pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące 

zanieczyszczenia, 

c. przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego 

materiału, 

d. przedmiotów, materiałów oraz urządzeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo 

dla użytkowników obiektu, 

e. ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych z zastrzeżeniem pkt. 4. 

33..  Na terenie stadionu zakazuje się: 

a. rzucania jakimikolwiek przedmiotami, 

b. palenia tytoniu i papierosów w tym papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, 

używania środków odurzających i środków psychotropowych, 

c. używania ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych - z zastrzeżeniem pkt.4, 

d. używania wulgarnych lub obraźliwych słów, 

e. zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą, 

f. przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych 

lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego 

użytku, takich zwłaszcza jak boiska lub inne obiekty i urządzenia służące uprawianiu 

sportu, 

g. wchodzenia na ogrodzenia, drzewa, słupy oświetleniowe, maszty, dachy, 

h. rozniecania ognia, 

i. umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, 

plakatów, reklam lub ogłoszeń - bez zgody Zarządcy, 

j. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi, 

k. prowadzenia - bez posiadania stosownych uprawnień - sprzedaży towarów lub kart 

wstępu, 

l. prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych, 

m. wprowadzania zwierząt (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako 

przewodników) bez uzyskania zgody Zarządcy. 

44..  Organizator imprezy może wnieść na teren stadionu i używać ogni sztucznych, rac, 

petard, świec dymnych lub materiałów pirotechnicznych, jeżeli wynika to z programu 

imprezy oraz jeśli umowa zawarta z Zarządcą zawiera postanowienia w tej sprawie. 



55..  Na organizatorze imprezy ciąży obowiązek zapewnienia pełnego bezpieczeństwa 

uczestnikom imprezy, a także pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie tego 

obowiązku. 

66..  Skargi i wnioski można składać Kierownikowi – gospodarzowi obiektu lub Dyrektorowi 

CSiR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Klauzula informacyjna – boiska przy ul. Sportowej 

 
Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119).  Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 roku informuję, że : 
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej; 41-

300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez Dyrektora. 
2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej powołano Inspektora Ochrony Danych w 

przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 32- 261 20 10  wew. 
125. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu : 

 Art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku zarejestrowanego przez system 
monitoringu. Wejście równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w 
zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery 
systemu.  

 Art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy polegające na: ustalenia harmonogramu zajęć, odpłatnego wynajmu boiska ze 
sztuczną nawierzchnią wraz z niezbędnym zapleczem lub wynajmu boiska trawiastego wraz z 
niezbędnym zapleczem. 

  Art. 6 ust. 1 lit. c - realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze takich jak 
prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeń finansowych, w tym podatkowych związanych z 
poborem odpłatności za korzystanie z boiska oraz wystawieniem faktury; przetwarzanie wynika z 
przepisów prawa - zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, przeciwdziałania przypadkom 
naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, utrwalania dowodów popełnienia 
przestępstwa lub wykroczenia oraz ochrony obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. (art. 9a 
ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym). 

 art. 6 ust. 1 lit. e - wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym w związku z art. 7 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu wykonania zadań własnych 
gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji – wykorzystywanie przez kluby sportowe, 
stowarzyszenia, placówki oświatowe oraz osoby prywatne oraz rozgrywania meczy piłki nożnej 
zgodnie z regulaminem obiektów. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do przetwarzania następującym 
kategoriom odbiorców, którymi mogą być upoważnieni pracownicy/współpracownicy 
Administratora Danych, którzy w ramach wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich 
dostęp, partnerzy Administratora Danych przetwarzający dane  w ramach zawartych umów 
powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy, np. dostawcy systemów 
informatycznych i usług IT, kancelarie prawne.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały 
zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów ustalony zgodnie z 
odrębnymi przepisami.  

6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody art.6 ust.1 lit. a dane będą  
przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zgodę można cofnąć w dowolnym 
momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
przed jej cofnięciem. 

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo do: dostępu do treści swoich danych i 
ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 
wniesienia sprzeciwu. W powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2. 

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie ich danych osobowych naruszałoby przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji celów oraz niezbędne do wystawienia 
faktury. 

 

 

 

mailto:iod@csir.pl


 

Klauzula informacyjna – impreza stadion Strzemieszyce 
 

Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119).  Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 roku informuję, że : 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej; 41-

300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez Dyrektora. 

2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej powołano Inspektora Ochrony Danych w 

przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 32- 261 20 10  wew. 

125. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem jako uczestnik w imprezie 

sportowej na podstawie i w celu : 

 Art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku zarejestrowanego przez system 

monitoringu. Wejście równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w 

zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery 

systemu.  

 Art. 6 ust. 1 lit. c - przetwarzanie wynika z przepisów prawa - zapewnienie bezpieczeństwa osób i 

mienia, przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz ochrony obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej. (art. 9a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym). 

 art. 6 ust. 1 lit. e - wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym w związku z art. 7 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu wykonania zadań własnych 

gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji – rozgrywki sportowe, mecze, programowe 

zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjne, sportowe, kulturalne i oświatowe. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do przetwarzania następującym 

kategoriom odbiorców, którymi mogą być upoważnieni pracownicy/współpracownicy 

Administratora Danych, którzy w ramach wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich 

dostęp, partnerzy Administratora Danych przetwarzający dane  w ramach zawartych umów 

powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy, np. dostawcy systemów 

informatycznych i usług IT, kancelarie prawne.  

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się  przez okres niezbędny do realizacji celu dla 

jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów ustalony 

zgodnie z odrębnymi przepisami.  

6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody art.6 ust.1 lit. a dane będą  

przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zgodę można cofnąć w dowolnym 

momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

przed jej cofnięciem. 

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo do: dostępu do treści swoich danych i 

ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu. W powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2. 

8. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy przetwarzanie ich danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest niezbędnym warunkiem realizacji celów. 
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