projekt

ucHwAr,A NR ............./16
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

zdnia

.'.......16

w sprawie zatwierdzenia regul
i rozrywkowYch na terenie

stanowi4cych wlasno5d miasta, jednostek or

orazregulaminkorzystaniazgminnychstadiontfw.
Na podstawie art. 40 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samoru4dzie
2009 roku
gmirurym (D2.u.20t5.1515 j.t. z p62n. zm.) oraz ustawy z dnia 20 marca
Sochaczewie
w
j.t')
Rada Miejska
Za""pr""titstwie impr.r ,nlro*yin 1or.v.2015.2139
uchwala, co nastgPuje:

$ 1. Przyjmuje
imprez sportowych
wlasnoSi miasta,
ZaNqcznikNr 1 do niniejszej uchwaly.

przy ul. Warszawskiej 80 oraz
$ 2. Zatwierdza sig Regulamin Stadion6w Miejskich
Choiina 101, administiowanych przez Miejski osrodek Sportu i Rekreacji, stanowi4cy
ZalqcznikNr 2 do niniejszej uchwaly.

Traci moc uchwala ff Vlll49l
28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
kulturalnych i rozrywkowych na terenie Gmi

$ 3.

stanowi4cych wlasnoS6 miasta, jednostek org
regulamin korzystania z gminnych stadion6w'
sig BurmistrzowiMiasta Sochaczew'
$ 4. Wykonanie uchwaly powierza

w

Zycie po uplywie 14
Urzgdowym Woj ew6dztwa Mazowieckiego'

$

S.-Uchwala wchodzi

dni od ogloszenia w

Dzienniku

ZalEcznikNr I
do Uchwaly Nr. . ....116
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia
.....,2016 r.

REGULAMIN
organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych w obiektach
i na terenach stanowi4cych wlasnoSd miasta, jednostek organizacyjnych miasta lub
instytucji kultury

Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie rmprez masowych
(D2.U.2015.2139 j.t.) oraz Uchwaly nr
Rady Miejskiej w Sochaczewie
2dnia.,.....2016r.
wprowadzasi1niniejszyregulamin.
S 1. 1. Imprezy mogq miei charakter zamknigty i ogolnodostgpny.
2. W przypadku imprezy zamkniEtej, na terenie organizowanej imprezy mogEprzebywa(,
jedynie osoby posiadaj4ce karty wstgpu, bilety wstgpu, zaproszenia, identyfikatory lub podobne

oznaczenia.

3. Na terenie organizowanej imprezy zamknigtej mog4 przebywac r6wniez osoby
reprezentuj4ce organrzatora, sluzby porz4dkowe, pomoc medycznq i inne posiadaj4ce
upowaznienie.
4, Osoby ponizej 16 roku zycia, powinny przebywat na imprezie pod opiek4 osoby
doroslej.
5. Na terenie organizowanej imprezy powinno by6 oznaczone miejsce do kontaktu
z Or ganizatorem irnpr ezy .
6. Organrzator ma prawo do utrwalania przebiegu imprezy za pomocq vz4dzeh
rejestruj4cych obraz i dzwigk, a zgromadzone materialy moZe tLywat lub udostgpnia6
uprawnionym organom, jako dowodu w postgpowaniach karnych lub odszkodowawczych.
7. Organizator imprezy odpowiada za wszelkie szkody powstale na skutek uszkodzenia
i zniszczenia mienia jak r6wnie2 za szkody wyrzqdzone osobom trzecim przebywajqcym
na imprezie.
8. Organizator ma prawo dochodzid odszkodowanra za wyrzqdzone na terenie obiektu
szkody przez osoby trzecie.
9, Organizator imprezy, zobowr4zany jest do zawarcia umowy vbezpieczenia
od odpowiedzialnoSci cywilnej zaszkody wyrzqdzone osobom w niej uczestmczqcym.
10. SprzedaZ, podawanie i spozywanie napojow alkoholowych mog4 odbyr,vai sig
wyl4cznre w miejscach do tego przeznaczonych przez podmioty posiadaj4ce zezwolente,
o kt6rych mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 26 pa1dziernika 1982 roku o wychowaniu
w trzelwolci i przeciwdziaLaniu alkoholizmowi (D2.U.2015.1286 j.t. zpoZnzm.).

$ 2. 1. W przypadku organizowania .imprez na Stadionach Miejskich przy
ul. Warszawskiej 80 lub Chopina 101, administrowanych przez Miejski Osrodek Sportu
i Rekreacji, oprScz zapis6w niniejszego Regulaminu, stosuje sig r6wnie2 Regulamin Stadion6w
Miejskich w Sochaczewie przy ul. Warszawskiej 80 oraz Chopina 101.
2. Regulamin Stadion6w winien byi umieszczony na obiekcie w miejscu dostgpnym dla
wszystkich uczestnik6w imprezy sporlowej.

3. Niniejszy Regulamin organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych
na terenie miasta Sochaczew, w obiektach i na terenach stanowi4cych wlasnoSd miasta lub

jg.dnostek organizacyjnych miasta, obowi4zuje wszystkich organizator6w imprez na terenie
miasta Sochaczew.
' 4. Regulamin podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Sochaczew.
5.Kuhdorazowazmiana Regulaminu moze byi dokonana w trybie jego przyjgcia.

ZalqczntkNr 2
do Uchwaly Nr. . .......116
Rady Miejskiej w Sochaczewie

zdnia.

.......2016r.

Regulamin Stadion6w Miejskich w Sochaczewie
ul. Warszawska 80, ul. Chopina 101
1. Stadiony s4 administrowane przez Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie
ul. Olimpijska 3, tel.0461 862 77 59, zwanym dalej Zarz4dc4.
2. Stadiony przeznaczone s? do organrzowania zawod6w i zajEd sporlowych, imprez
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oSwiatowych.
3. Stadiony s4 otwarle codziennie od godziny 08:00 do godziny 21:30.
4. W godzinach 2l:30 - 08:00 zabronione jest przebywanie na terenie Stadion6w os6b nie
up owazni

o

ny ch pr zez ZarzEdc7.

5. Ze Stadion6w mog4 korzystac kluby sportowe i stowarzyszenia kultury frzycznej, orcz
inni po uzyskaniu zgody Zarz4dcy obiektu i zapoznania sig z regulaminem
6. Osoby maloletnie do lat 16, korzystajqce z urzqdzen sporlowych, mog4 przebywac
na terenie Stadion6w tylko pod opiek4 os6b doroslych.
7. Kluby sporlowe oraz stowarzyszenia kultury frzycznej mog4 prowadzic zajgcia
na Stadionach wyl4cznie pod kierunkiem trenera lub instruktora, ktorzy ponosz4
odpowiedzialnoSi za grqpQ.
8. Zabezpieczehstwo i porzqdek na obiektach w trakcie irnprezy odpowiada Organizator
imprezy.
9. Wszystkie osoby przebywajqce na terenie obiektu, zobowiqzane
s4 do podporz4dkowania sig poleceniom pracownik6w, sluzb porz4dkowych i os6b
upowazni o ny ch pr zez Zar zqdc7.
10. Sprzeda2, podawanie i spozyr,vanie napoj6w alkoholowych na terenie Stadion6w moze
odbyvai sig tylko zazezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
I 7 . Zabr ani a si g porus zania p ojazdamr p o za w yznaczonymi strefami.
12. Osoby, zaldocajqce porz4dek, bgd4 zmuszone do opuszczenia obiektu.
13. Nadz6r nadutrzymaniem i konserwacjE Stadion6w oraz terminami, organrzacj4imprez,

trening6w i zajg(, sportowych sprawuje w imieniu Dyrektora Miejskiego OSrodka Sportu
i Rekreacji w Sochaczewie odpowiednio kierownik obiektu przy ul. Warszawskiej 80
i kierownik obiektu przyul. Chopina 101
14. Na Stadionach, za zgody Dyrektora Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji
w Sochaczewie podmioty, o ktorych mowa w pkt. 5 - mog4 organizowac imprezy, w tym
imprezy masowe. Przy organizowaniu imprez masowych wymagane sE stosowne pozwolenia
zgo dnie z obowtqzvj4cymi przepisami.
15. Rozgrywki sporlowe, mecze, programowe zajgcia oraz inne imprezy rekreacyjno sportowe, kulturalne i oSwiatowe odb5.waj4 sig wg wczeSniej ustalonego przez Zarzqdc7
Stadion6w harmono gramu.

16. Udostgpnianie Organizatorowi imprezy Stadion6w lub jego czgSci nastgpuje
na podstawie umowy zawartej przez Organizatora imprezy z Zarzqdcq Stadion6w , na zasadach
okreSlonych w tej umowie oraz Regulaminie korzystania ze Stadion6w.
17 . Zasady odplatnoSci zakorzystanie ze Stadion6w okreSlone s4 odrgbnymi przepisami.

18. Umieszczenie baner6w reklamowych na terenie Stadion6w nastgpuje po podpisaniu
stosownej umowy z Dyrektorem Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.
,- 19. W czasie trwania rozgrylvek pilkarskich r imprez sportowo - rekreacyjnych
do obowi4zk6w Organ izator a nale|y w szczeg6lnoSci :
1) respektowanie postanowieri Regulaminu oraz zapewnienie ladu i porz4dku przed
rozpoczEciem imprezy, w czasie jej trwania orazpo zakonczeniuimprezy,
2) niedopuszczenie do uczestniczenia w imprezie os6b nietrzeLwych lub odurzonych,
atakle os6b zamierzaj1cychwnieS6 na teren Stadion6w przedmioty niebezpieczne,
3) niezwloczne podejmowanie dzialre;rtmajqcych na celu usuniEcie zagrolenia Zycialub
zdrowra uczestnik6w imprezy, lub zapobiehenie niszczenia mienia.

Numery telefon6w alarmowych

Policja

997

Stra?poLarna

998

Pogotowie

999

Zalqczniknr I
do Regulaminu

Sochaczew

Burmistrz Miasta Sochaczew

ZAWIADOMIENIE
o zamiarze zorganizowania imprery kulturalnej lub sportowo

- rekreacyjnej
na terenie miasta Sochaczew nie bgd4cej imprez4 masowt
w mySl ustawy o bezpieczerlstwie imprez masowych

1.

Imig i nazwisko lub nazwapodmiotu organizujqcego imprezg:

2.

Adres osoby lub siedziby podmiotu organizuj4cego imprezg:

3. Adres do korespondencji:

4.

7

.

Telefon kontaktowy:

Przewidywana liczbauczestnik6w imprezy:

8.

Okre6lenie planowanych Srodk6w sluZ4cych zapewnienttt bezpteczeristwa
uczestnik6w:

9.

OSwiadczam, 2e pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w kt6rych odbgdzie sig
zglaszana impreza oraz trzqdzenia techniczne rLywane przy jej organizowaniu lub
w trakcie jej odbywania odpowiadaj4 wymaganiom przewidzianym prawem.
10. OSwiadczam) ze wlaSciciel pomieszczenra, obiektu lub miejsca, w kt6rym ma odby6
sig zglaszana impr eza v,ry r aziN zgo dE na j ej zor gani zowani e.
11. OSwiadczam, 2e zapewnione zostanre bezpieczefstwo dla wszystkich uczestnik6w
imprezy.
12. OSwiadczam, 2e zapewniony zostanre porzqdek na imprezie (pojemniki na Smieci,
toalety przenoSne, niezbgdna ochtona, powiadomienie sluzb porz4dkowych
i ratunkowych).
13. OSwiadczam, 2e powiadomione zostaly o zorganizowanej imprezie nastgpuj4ce
organy:

o

policji.

o
o
a
o

D ata, preczgi

i podpis or ganizatora impr ezy

