
Regulamin korzystania ze stadionu sportowego w Węgierskiej Górce 

1. Stadion jest własnością Gminy Węgierska Górka, zarządcą jest LKS Metal WG - Skałka Żabnica. 

2. Korzystanie z stadionu jest odpłatne i możliwe po uprzednim kontakcie z zarządcą: tel. 600 130 855. 

3. Obiekty lekkoatletyczne, płyta boiska w tym bieżnia są udostępniane grupom zorganizowanym odpłatnie. 

Osoby indywidualne mieszkające w gminie Węgierska Górka mogą korzystać z obiektów lekkoatletycznych 

(bez wyposażenia) nieodpłatnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zarządcą obiektu. W przypadku 

nieobecności zarządcy istnieje możliwość pobrania klucza w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka, 

po wpłaceniu zwrotnej kaucji w wysokości 20,00 zł. Wypożyczający klucz zobowiązany jest do 

nieudostępniania go osobom trzecim i korzystania z obiektu zgodnie z regulaminem.  

4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu jedynie pod opieką osoby dorosłej.  

5. Na obiekcie obowiązkowe jest obuwie sportowe odpowiednie do typu nawierzchni. 

6. Urządzenia i sprzęt znajdujący się na stadionie należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem. 

7. Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do: 

 zapoznania się z regulaminem korzystania z obiektu; 

 bezwzględnego przestrzegania zasad zawartych w regulaminie; 

 odpowiedzialności za ład i porządek ma terenie obiektu; 

 niezwłocznego zgłoszenia zarządcy obiektu wszelkich uszkodzeń. Za wszelkie uszkodzenia 

odpowiada osoba, która wyrządziła szkodę.  

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania ze stadionu zgodnie z jego 

przeznaczeniem zabrania się; 

 użytkowania obiektu przed zapoznaniem się z regulaminem jego użytkowania; 

 korzystania z obiektu bez zgody zarządcy; 

 wprowadzania i jazdy motorowerami, motocyklami, samochodami, rowerami i na rolkach; 

 wprowadzania zwierząt; 

 niszczenia urządzeń i płyty boiska; 

 palenia tytoniu i spożywania alkoholu; 

 zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych; 

 przeszkadzania grupom zorganizowanym; 

 zakłócania porządku i używania wulgarnych słów. 

9. LKS Metal WG - Skałka Żabnica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 

obiektu. 

10. LKS Metal WG - Skałka Żabnica nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie 

korzystania z obiektu przez osoby wynajmujące obiekt – odpowiedzialność ponosi opiekun grupy. 

11. Osoby przebywające na terenie obiektu i korzystające z niego w sposób niezgodny z niniejszym 

regulaminem na żądanie LKS Metal WG - Skałka Żabnica zobowiązane są do natychmiastowego 

zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.  

W przeciwnym razie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności prawnej.  
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