
 

 

 

REGULAMIN 
Stadionu Sportowego „LOTNICZA” 

1. Stadion Sportowy „Lotnicza” jest obiektem sportowo-rekreacyjnym, przeznaczonym do prowadzenia zajęć treningowych oraz zawodów w piłce nożnej i piłce koszykowej, piłce 

siatkowej, a także innych zajęć sportowo-rekreacyjnych, umożliwiających bezpieczne korzystanie z dostępnych na stadionie urządzeń sportowych. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a) Zarządcy – należy przez to rozumieć Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. I. J. Paderewskiego 35 we Wrocławiu; 

b) Obiekcie – należy przez to rozumieć Stadion Sportowy „Lotnicza”, zlokalizowany przy ul. Lotniczej 72 we Wrocławiu, na terenie którego znajdują się wyodrębnione 

funkcjonalnie strefy sportowe - tj. pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej trawy, kompleks dwóch boisk do gry w piłkę nożną 

o nawierzchni ze sztucznej trawy, dwa boiska do gry w piłkę koszykową, boisko do gry w piłkę siatkową, ścianka do gry w tenisa ziemnego oraz dwa boiska treningowe 

o nawierzchni z trawy naturalnej. Kompleks wyposażony jest, w urządzenia i infrastrukturę towarzyszącą oraz zaplecze szatniowo-sanitarne; 

c) Strefie sportowej – należy przez to rozumieć trwale wygrodzony lub wyznaczony w przestrzeni obszar pola gry danej dyscypliny sportu wraz z urządzeniami i infrastrukturą 

sportową w postaci bramek, piłkochwytów, wiat lub ławek dla zawodników itp. elementów oraz widowni, stanowiących komplet do uprawiania danej dyscypliny sportu; 

d) Strefie rekreacyjnej – należy przez to rozumieć powierzchnię parkową w przestrzeni obiektu przeznaczoną do zabawy dla dzieci i młodzieży i dorosłych, amatorskiego 

uprawiania innej aktywności ruchowej; 

e) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę przebywającą na terenie obiektu lub korzystającą z dostępnej w danej strefie infrastruktury, zarówno bezumownie jak i na 

podstawie uprzednio zawartej z Zarządcą umowy, za wyjątkiem personelu obsługi technicznej obiektu. 

3. Obiekt w części ogólnodostępnej funkcjonuje w systemie całorocznym w godz. od 8.00 do 23.00. 

4. Korzystanie przez Użytkowników z boiska do piłki nożnej, możliwe jest po dokonaniu uprzedniej rezerwacji w sposób określony w Regulaminie rezerwacji dostępnym na stronie 

internetowej Zarządcy pod adresem www.mcs.wroc.pl 

5. Korzystanie przez Użytkowników z ogólnodostępnych stref kompleksu jest bezpłatne, bez możliwości rezerwacji. 

6. Liczba osób przebywających na udostępnionej na obiekcie trybunie nie może przekraczać liczby krzesełek. 

7. Zarządca zastrzega sobie prawo czasowego ograniczenia dostępu do kompleksu w związku z organizacją niekomercyjnych zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży w ramach 

realizowanych programów sportowych.  

8. Z dostępnych na terenie obiektu stref, w tym urządzeń i infrastruktury należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Szczegółowe warunki oraz sposób korzystania z danej 

strefy, mogą określać dodatkowe regulacje w formie piktogramów, zamieszczone przez Zarządcę przy wejściach do tych stref, a w przypadku odpłatnie dokonanych rezerwacji 

dodatkowo postanowienia zawartej umowy. 

9. Zarządca zastrzega sobie prawo zmiany terminów udostępniania obiektu Użytkownikom. Informacja o wprowadzeniu zmiany zostanie wyeksponowana na terenie obiektu oraz 

opublikowana na stronie internetowej Zarządcy. 

10. Stan techniczny obiektu kontroluje Zarządca. Wszelkie uszkodzenia obiektu i znajdujących się na jego terenie urządzeń, Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z obiektu 

zobowiązany jest w pierwszym rzędzie zgłaszać Zarządcy. W przypadku, gdy uszkodzenia lub stan urządzeń mogą zagrażać bezpieczeństwu, zabrania się korzystania z nich. 

11. Na obiekcie obowiązuje zakaz: 

a) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca oraz innych zwierząt w sposób mogący powodować utrudnienia lub niegodności innym osobom korzystającym z obiektu. Zabrania 

się wprowadzania zwierząt na wszelkie nawierzchnie i urządzenia sportowe i zabawowe oraz strefy znajdujące się w ich obrębie; 

b) niszczenia urządzeń; 

c) zaśmiecania terenu; 

d) wspinania się na urządzenia sportowe i rekreacyjne; 

e) palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych; 

f) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem obiektu (zakaz jazdy rowerem, skuterem, hulajnogą i innymi pojazdami, zakaz korzystania z rolek, 

łyżworolek, deskorolek); 

g) wchodzenia na nawierzchnie sportowe w obuwiu niezgodnym z przeznaczeniem obiektu np. buty na obcasie, obuwie z kolcami itp.; 

h) spożywania napojów alkoholowych; 

i) przebywania osób pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających; 

j) umieszczania reklam i ogłoszeń bez pisemnej zgody Zarządcy; 

k) przechodzenia przez ogrodzenie; 

l) spożywania posiłków i napojów w strefie sportowej; 

m) grillowania, rozpalania ognisk, używania otwartego ognia i wszelkich materiałów pirotechnicznych. 

12. Użytkownicy, których stan będzie wskazywał na spożycie alkoholu, środków odurzających, a także łamiące zakazy niniejszego regulaminu zostaną wyproszeni z obiektu wraz 

z dalszym zakazem wstępu. 

13. Wszelkie przypadki łamania prawa będą kierowane do organów ścigania wraz z całkowitym zakazem korzystania z usług obiektu. 

14. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego Regulaminu. Bezpośredni nadzór nad egzekwowaniem 

postanowień niniejszego Regulaminu sprawują pracownicy obsługi obiektu z ramienia Zarządcy. Użytkownicy zobowiązani są do podporządkowania się ich poleceniom.  

15. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu i dostępnej na jego terenie infrastruktury i urządzeń sportowych odpowiada Użytkownik lub 

jego opiekun prawny. 

16. Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie możliwe jest wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej – opiekuna prawnego. 

17. Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, Zarządca nie ponosi odpowiedzialności. 

18. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu przez Użytkowników.  

19. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na terenie obiektu w zdrowiu i mieniu Użytkowników wynikłe z ich nieprawidłowego zachowania jak 

i w związku z nieszczęśliwymi wypadkami nie powstałymi z winy Zarządcy. 

20. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Dyrektora Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław telefonicznie w godz. od 7.00 do 15.00 pod numerem 71 733 40 60 lub pisemnie na 

adres Zarządcy.  

 

Dyrektor MCS Wrocław 
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http://www.mcs.wroc.pl/

