
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ 
NA STADIONIE MIEJSKIM W BOCHNI

§1
Bieżnia lekkoatletyczna na Stadionie Miejskim w Bochni jest własnością Gminy Miasta Bochnia,
zarządzaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni, ul. Parkowa 3, 32-700 Bochnia,
tel.14 6122540.

§2
Osoby  korzystające  bieżni  lekkoatletycznej  –  zwanej  dalej  Bieżnią  zobowiązane  są  do
przestrzegania Regulaminu Obiektu Sportowego MOSiR oraz niniejszego regulaminu.

§3
1. Korzystanie z Bieżni dla osób indywidualnych i uczniów bocheńskich szkół jest bezpłatne.
2. Bieżnia jest czynna w godzinach ustalonych przez Zarządcę obiektu.
3.  W dni powszednie od poniedziałku do piątku,  w godzinach 8.00 -  14.00,  pierwszeństwo do
korzystania z Bieżni mają zorganizowane grupy szkolne pod opieką nauczyciela.
4. Użytkownicy zobowiązani są do dbałości o Bieżnię oraz wszystkie urządzenia znajdujące się na
terenie obiektu.
5. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą sprzęt i urządzenia Bieżni, bądź ich opiekunowie prawni,
poniosą  odpowiedzialność  materialną,  przy  czym  będzie  ona  proporcjonalna  do  wielkości
zniszczeń i wartości zniszczonego lub uszkodzonego mienia.

§ 4
1. Na Bieżni zabrania się:
- używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach lub butów niesportowych,
- wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem Bieżni, np. rower, 
deskorolka, rolki, itp.,
- niszczenia urządzeń sportowych i powierzchni tartanowej,
- wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
- palenia tytoniu, spożywania alkoholu, napojów i jedzenia,
- zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
- przeszkadzania innym użytkownikom Bieżni,
- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
- korzystania z Bieżni osobie małoletniej poniżej 15 roku życia bez opieki osoby dorosłej,
- korzystania z Bieżni po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności,
- korzystania z Bieżni w trakcie imprez sportowych odbywających się na Bieżni lub płycie głównej 
boiska,
- wprowadzania zwierząt.
2. Osoby korzystające z bieżni obowiązuje zakaz wchodzenia na płytę boiska.

§5
1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z Bieżni.
2. Wszystkie wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać bezpośrednio osobie prowadzącej
zajęcia.  Za szkody materialne powstałe  w skutek nieprawidłowego korzystania z  obiektu,  jego
urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie lub
rodzice
3.  Korzystający  z  Bieżni  są  zobowiązani  do  bezwzględnego  przestrzegania  niniejszego
Regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności zastosowania się do uwag Zarządcy.
4.  Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane
z Bieżni oraz mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
5.  Nadzór  nad Bieżnią  oraz  kontrolę  realizacji  zapisów niniejszego regulaminu pełni  Zarządca
obiektu – osoba przez niego upoważniona.


