
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIEŻNI I PŁYTY
BOISKA NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO
IM. BERNARDA SZYMAŃSKIEGO

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z bieżni i płyty boiska 
Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku przy                        
ul. Sportowej 3.
2. Każdy, kto przebywa na terenie bieżni i/lub płyty boiska, 
zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego 
regulaminu.
3. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu 
tracą prawo do korzystania z bieżni i płyty boiska.
4. Bieżnia i płyta boiska są czynne w okresie funkcjonowania Stadionu 
Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku, przez siedem dni                   
w tygodniu, od godz. 6:00 do godz. 22:00.

II. ZASADY KORZYSTANIA

1. Każdy kto korzysta z bieżni i/lub płyty boiska zobowiązany jest do:
a) zachowania zgodnie z ogólnie przyjętymi normami,
b) zachowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób,
c) dzieci mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby 
dorosłej.
2. Na terenie bieżni i płyty boiska zabrania się:
a) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających,
b) używania środków odurzających w tym palenia tytoniu                                        
i spożywania alkoholu, w przypadku imprez masowych zastosowanie 
mają przepisy ustawy z dn. 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych (Dz. U. 2009, Nr 62, poz. 504 z późniejszymi zmianami 
oraz  ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                          
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. 1982, Nr 35, poz. 230                                
z późniejszymi zmianami,
c) wprowadzania zwierząt,
d) używania wyposażenia bieżni i płyty boiska niezgodnie z jego 
przeznaczeniem,
e) zaśmiecania terenu,
f) jazdy na rowerze.
3. Osoby korzystające z bieżni i/lub płyty boiska mają obowiązek 
stosować się do poleceń pracowników Stadionu Miejskiego w Płocku.

BIEŻNIA

1. Korzystających z bieżni obowiązuje czyste obuwie sportowe 
dostosowane do nawierzchni tartanowej.
2. Osoby trenujące indywidualnie powinny dostosować się do grup 
zorganizowanych.

3. W czasie zawodów sportowych bieżnia zarezerwowana jest 
wyłącznie dla uczestników zawodów.
4. Obowiązujące zakazy:
a) zakaz biegania po 1 i 2 torze (dotyczy osób trenujący indywidualnie),
b) dozwolona długość kolców do biegów, skoków, rzutów - do 6 mm,
c) zakaz jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach itp.,
d) zakaz wprowadzania zwierząt.
5. Urządzenia lekkoatletyczne (w tym piaskownice do skoku w dal, 
płotki lekkoatletyczne i inne) służą do treningów klubowych i mogą 
być wykorzystane wyłącznie za zgodą kierownika obiektu.
6. Opiekun grupy zorganizowanej odpowiada za porządek                                       
i bezpieczny przebieg treningu.
7. UWAGA: bieżnia, bezpośrednio po opadach deszczu i w okresie 
zimowym może być śliska.

PŁYTA BOISKA

1. Z płyty boiska można korzystać wyłącznie po uzyskaniu zgody 
administratora (uiszczenie opłaty/podpisanie umowy).
2. Korzystających z płyty boiska obowiązuje czyste obuwie sportowe 
dostosowane do nawierzchni trawiastej.
3. Opiekun grupy zorganizowanej odpowiada za porządek                                            
i bezpieczny przebieg treningu.

III. USTALENIA KOŃCOWE

1. Skargi i wnioski można zgłaszać osobiście kierownikowi obiektu, 
wpisać do Książki Skarg i Wniosków lub można zgłaszać na adres 
email: stadionmiejski@mosirplock.pl. Książka znajduje się w kasie.
2. MOSiR Płock Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki 
powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z bieżni i/lub płyty 
boiska.
3. Za ewentualne zniszczenia powstałe w wyniku korzystania z bieżni 
i/lub płyty boiska, odpowiedzialność materialną ponoszą osoby 
korzystające, a w przypadku osób niepełnoletnich - ich prawni 
opiekunowie.

Prezes Zarządu MOSiR Płock Sp. z o.o.

POGOTOWIE RATUNKOWE .................. 999

STRAŻ POŻARNA ..................................... 998

POLICJA .................................................... 997

STRAŻ MIEJSKA ....................................... 986

ALARMOWY dla tel. komórkowych ..... 112

TELEFONY
ALARMOWE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.

Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock

Biuro Zarządu tel. (24) 367 26 86

Biuro stadionu tel. (24) 267 50 40, (24) 267 50 41

ADMINISTRATOR


