
REGULAMIN  
STADIONU MIEJSKIEGO W LĘBORKU 

 
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Stadionu Miejskiego w Lęborku,  

ul. Kusocioskiego 56 w trakcie trwania stanu epidemii w kraju. 
 

2. W związku z wprowadzaniem przez Ministerstwo Sportu „odmrażania” sportu powszechnego  
i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeo, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii, na Stadionie Miejskim będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeostwa: 

 
a) Stadion Miejski otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 22:00 
b) Bieżnia lekkoatletyczna jest ogólnodostępna (codziennie). 
c) Z boiska ze sztuczną nawierzchnią mogą tylko i wyłącznie korzystad kluby i stowarzyszenia 

sportowe po uprzednim złożeniu zapotrzebowania przez uprawniony podmiot za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@csir.lebork.pl.  

d) Obowiązuje ograniczenie liczby uczestników do 150 osób korzystających w jednym czasie  
z obiektu z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego.  

e) Obowiązuje grafik treningów, sporządzany i aktualizowany przez zarządcę obiektu zgodnie ze 
zgłoszeniami klubów i stowarzyszeo sportowych. 

f) Trybuny zostają wyłączone z użytkowania. 
g) Organizator zajęd grup zorganizowanych, zobowiązany jest do przestrzegania liczby 

uczestników odbywających się zajęd. 
h) Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt – w widocznym miejscu 

zostanie zorganizowane miejsce do dezynfekcji rąk. 
i) Zarządca wyznacza miejsce wejścia na obiekt tylko przez bramę główną. 
j) Korzystanie z osobistego sprzętu sportowego oraz dezynfekcja po każdym użyciu. 

 
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadionu mają obowiązek podporządkowania się do poleceo 

pracowników obiektu, służb porządkowych i osób upoważnionych przez zarządcę oraz przestrzegania 
powyższych zasad Regulaminu funkcjonowania Stadionu w trakcie trwania stanu epidemiologicznego  
w Polsce, a także ogólnego Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego. 
 

4. W przypadku braku przestrzegania postanowieo niniejszego Regulaminu, uczestnik korzystający  
z obiektu zostanie wyproszony, a w przypadku braku reakcji zostanie wezwana Straż Miejska lub 
Policja. 

 
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 19 czerwca 2020 r. do odwołania. 

 

 
 

                          DYREKTOR 
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku 
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