
REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO  

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KNUROWIE 
 

§ 1 
Zakres obowiązywania 

1. Regulamin obowiązuje na terenie Stadionu Miejskiego MOSiR w Knurowie przy                               
ul. Dworcowej 28. 

2. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym 
tego obiektu oraz zasadom i przepisom prawa oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wejście 
na teren stadionu oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację. 

3. Za przestrzeganie obowiązującego prawa, przepisów i wytycznych sanitarnych podczas 
organizacji meczów, imprez i wydarzeń sportowych oraz bezpieczeństwo osób 
przebywających na stadionie podczas ich trwania odpowiada organizator imprezy. 

4. Teren stadionu jest objęty monitoringiem wizyjnym. 
 

§ 2 
Przeznaczenie 

1. Na Stadionie Miejskim rozgrywane są mecze piłki nożnej oraz organizowane są imprezy 
sportowe i kulturalne.  

2. Wszystkie mecze piłki nożnej są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami prawa. 
3. MOSiR nie gwarantuje rozegrania meczu w konkretnym dniu o określonej godzinie oraz 

zastrzega sobie prawo do zmian terminów zgłoszonych przez organizatora. 
4. Stadion nie jest powszechnie dostępny. 
5. Zasady przebywania na stadionie określa Dyrektor MOSiR. 

 
§ 3 

Kontrola wejścia 
1. Na stadion nie będą wpuszczane osoby, wobec których zastosowano zakaz stadionowy. 
2. Przebywać na stadionie oraz korzystać z niego mogą tylko osoby posiadające ważny bilet 

wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie. 
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany przy wejściu na stadion bez wezwania okazać służbie 

porządkowej organizatora swój bilet wstępu lub inny dowód uprawniający do wstępu. 
4. Służba porządkowa organizatora jest uprawniona do kontroli osób przy wejściu celem 

stwierdzenia czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania lub wydalenia z terenu stadionu 

osoby, która nie zezwoli na kontrole przez służby porządkowe. 
6. Osoby, które nie posiadają biletu wstępu, nietrzeźwe i stwarzające ryzyko naruszenia 

bezpieczeństwa wobec innych uczestników nie będą wpuszczane na stadion. 
 

§ 4 
Zachowanie na stadionie 

1.  Zabrania się wnoszenia na stadion: 
a) napojów alkoholowych 
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 
g) fajerwerków, kul świecowych i innych środków pirotechnicznych 
h) drzewców do flag i transparentów 
i) instrumentów do wytwarzania hałasu 
j) „kominiarek” mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji 

przez organizatora, policję i służby porządkowej. 
2.  Ponadto zakazuje się: 

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

b) rzucania wszelkimi przedmiotami 
c) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek                         

i obrażania osób 
d) rozniecania ognia  
e) sprzedawania towarów lub biletów wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków                               

i przeprowadzania zbiórek bez zgody Dyrektora MOSiR 
f) pisania na budowlach, urządzeniach, drogach, ich malowania i oklejania 
g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu, szczególnie 

przez wyrzucanie przedmiotów  
h) wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach obraźliwych                         

lub prowokujących 
i) wprowadzania zwierząt. 

3. W przypadku ujawnienia przedmiotów, których posiadanie stwarza niebezpieczeństwo dla 
innych uczestników, na czas imprezy, za pokwitowaniem zostają przekazane do depozytu 
organizatora imprezy. 

4. Depozyt zapewnia organizator imprezy, który po jej zakończeniu niezwłocznie wydaje 
zatrzymane przedmioty. 

5.  Na terenie obiektu należy zachować czystość i porządek. 
6.  Zarządca stadionu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w budynku 

zaplecza szatniowego. 
 

§ 5 
Odpowiedzialność  

1. Osoby naruszające zapisy regulaminu i porządku prawnego na stadionie, będą pociągnięte  
do odpowiedzialności karnej lub cywilnej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu stadionu przez służby porządkowe lub 
uprawniony organ każdej osoby 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. 

3. W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy regulamin zostanie wydany zakaz 
wstępu na stadion. 

4. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać organizatorowi imprezy i Zarządcy 
stadionu. 

 
 

Regulamin zatwierdził: 
Dyrektor MOSiR Knurów 

Krzysztof Stolarek 


