
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/298/17 

RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady i tryb korzystania z obiektów sportowych 

i rekreacyjnych Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 i z 2017 r. poz. 730) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulaminy określające zasady i tryb korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych 

Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie, stanowiące następujące załączniki do niniejszej uchwały: 

1) Regulamin Miejskich Kortów Tenisowych stanowiący Załącznik nr 1; 

2) Regulamin Lodowiska Miejskiego stanowiący Załącznik nr 2; 

3) Regulamin Przyszkolnej Hali Gimnastyczno–Sportowej Energia stanowiący Załącznik nr 3; 

4) Regulamin Stadionu Miejskiego stanowiący Załącznik nr 4; 

5) Regulamin Boisk Treningowych Stadionu Miejskiego stanowiący Załącznik nr 5. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 22 grudnia 2016 r. w spra-

wie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych Miejskiego 

Centrum Sportu w Bełchatowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie 

 

 

Elżbieta Naturalna 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 maja 2017 r.

Poz. 2505



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/298/17 

Rady Miejskiej w Bełchatowie 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

Regulamin Miejskich Kortów Tenisowych 

1. Właścicielem Miejskich Kortów Tenisowych („korty”) jest Miasto Bełchatów, administratorem – Miej-

skie Centrum Sportu w Bełchatowie („MCS”). 

2. Miejskie Korty Tenisowe czynne są codziennie w godzinach od 9:00 – 21:00. W przypadku pogody 

uniemożliwiającej korzystanie z kortów (deszcz, zbyt mokra nawierzchnia) korty są nieczynne. 

3. Wstęp na korty jest możliwy tylko po wykupieniu biletu oraz w stroju i obuwiu sportowym do tenisa 

ziemnego (podeszwa buta przystosowana do kortu tenisowego). 

4. Wysokość opłat za korzystanie z kortów określa obowiązujący cennik. 

5. Imprezy tenisowe organizowane na kortach odbywają się w oparciu o określone przez organizatorów za-

sady z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu. 

6. Możliwa jest rezerwacja kortu online, telefonicznie lub w kasie Miejskich Kortów Tenisowych z mak-

symalnie tygodniowym wyprzedzeniem. Rezerwacji stałych można dokonać w kasie Miejskich Kortów Teni-

sowych. Kort przydziela pracownik kortowy (numer zarezerwowanego kortu może ulec zmianie). 

7. Odwołania rezerwacji należy dokonać najpóźniej na dzień przed zarezerwowanym terminem. Odwołanie 

rezerwacji po tym terminie zobowiązuje do poniesienia opłaty za zarezerwowane godziny gry. Od obowiązku 

zapłaty zwalniają jedynie warunki atmosferyczne uniemożliwiające grę lub przynajmniej jeden wolny kort 

w tym samym czasie co kort zarezerwowany. 

8. Korzystający z kortu zobowiązany jest zachować się w taki sposób, aby nie przeszkadzać w grze osobom 

na kortach sąsiednich. 

9. Korzystający z kortu zobowiązany jest do zakończenia gry i uporządkowania nawierzchni siatką na 

5 minut przed upływem rezerwacji. 

10. Rowerzyści zobowiązani są do pozostawienia swoich rowerów w miejscu do tego wyznaczonym. 

11. Osoby przebywające na terenie kortów zobowiązuje się do podporządkowania się poleceniom pracow-

nika kortowego, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

12. Wszystkie skargi i wnioski należy składać obsłudze kortu lub Administratorowi obiektu. 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/298/17 

Rady Miejskiej w Bełchatowie 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

Regulamin Lodowiska Miejskiego 

1. Właścicielem Lodowiska Miejskiego („lodowisko”) jest Miasto Bełchatów, Administratorem – Miejskie 

Centrum Sportu w Bełchatowie („MCS”). 

2. Lodowisko czynne jest w godzinach od 9:00 do 21:00. 

3. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu (paragon). Bilet nale-

ży okazać przed wejściem i zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska. 

4. Wysokość opłat za korzystanie z lodowiska określa obowiązujący cennik. 

5. Wejścia na lodowisko odbywają się według ustalonego harmonogramu. W przypadku organizowania  
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imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych Administrator ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania  

z lodowiska. 

6. Grupy zorganizowane (pod opieką nauczyciela lub wychowawcy) mogą korzystać z lodowiska po wcze-

śniejszej rezerwacji w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14.30. 

7. Wypożyczenia łyżew dokonuje się na podstawie podania swoich danych osobowych zgodnych 

z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub studencka) lub 

opłacając kaucję w wysokości 100 zł za każdą parę łyżew. 

8. Zabrania się wychodzenia w wypożyczonych łyżwach poza teren lodowiska wyłożony gumą lub wykładziną. 

9. Wypożyczone łyżwy należy zwrócić oczyszczone ze śniegu i z włożonymi wkładami. 

10. Na tafli lodowiska mogą przebywać tylko osoby posiadające obuwie do jazdy na łyżwach. Zabrania się 

jazdy na długich łyżwach (panczenach). 

11. Na tafli lodowiska obowiązuje jazda w wyznaczonym kierunku. 

12. Ze względów bezpieczeństwa w szczególności zabrania się: siadania na bandach, jazdy z dziećmi na ręku, 

rzucania śniegiem, ganiania się, jazdy z kijami hokejowymi oraz plecakami, celowego niszczenia łyżwami tafli 

lodowiska, wnoszenia na taflę lodowiska napojów, przebywania na tafli lodowiska w czasie wyjazdu rolby. 

13. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania porządku i podporządkowania się poleceniom 

Administratora. 

14. Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa. 

15. Osoby zakłócające porządek i nieprzestrzegające regulaminu będą usuwane z terenu lodowiska. 

16. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać obsłudze lodowiska lub Administratorowi obiektu. 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/298/17 

Rady Miejskiej w Bełchatowie 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

Regulamin Przyszkolnej Hali Gimnastyczno–Sportowej Energia 

1. Właścicielem Przyszkolnej Hali Gimnastyczno–Sportowej Energia („hala”) jest Miasto Bełchatów, Ad-

ministratorem – Miejskie Centrum Sportu („MCS”) w Bełchatowie. 

2. Korzystanie z hali odbywa się na zasadach określonych z Administratorem. 

3. W ramach zajęć wychowania fizycznego hala zostaje udostępniona nieodpłatnie szkołom podstawowym, 

gimnazjom i szkołom ponadgimnazjalnym, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów. 

4. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny urządzeń i wyposażenia przed przystą-

pieniem do zajęć. 

5. Przebywanie na płycie sportowej hali możliwe jest wyłącznie w obuwiu sportowym. 

6. Wszystkich użytkowników hali obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. dla tego 

typu obiektów. 

7. Przebywający na terenie hali mają obowiązek przestrzegania zaleceń obsługi hali oraz zachowania po-

rządku i czystości. 

8. Za porządek podczas imprezy odpowiedzialny jest jej organizator. 

9. Użytkownicy hali mogą korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu 

wyłącznie za zgodą obsługi hali oraz zgodnie z ich przeznaczeniem. 

10. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać obsłudze hali lub Administratorowi obiektu. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 2505



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/298/17 

Rady Miejskiej w Bełchatowie 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

Regulamin Stadionu Miejskiego 

§ 1. Regulamin dotyczy imprez, organizowanych przez Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie (zwanego 

dalej MCS) na terenie stadionu piłkarskiego usytuowanego przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie. 

§ 2. Stadion jest obiektem, na którym organizowane mogą być imprezy masowe – mecze piłki nożnej, inne 

imprezy masowe oraz inne imprezy, nie będące imprezami masowymi. 

§ 3. 1. Szczegółowe zasady udostępniania obiektu uczestnikom imprezy masowej określa niniejszy regula-

min oraz regulamin imprezy masowej. 

2. W przypadku pozostałych imprez, nie będących imprezami masowymi obowiązują postanowienia niniej-

szego regulaminu. 

3. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień 

niniejszego regulaminu. 

§ 4. 1. Informuje się, iż obiekt jest wyposażony w kompatybilny elektroniczny system identyfikacji osób, 

służący do sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej oraz kon-

troli dostępu. Powyższe dotyczy rozgrywek piłki nożnej prowadzonych w ramach ligi zawodowej. 

2. Obiekt jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego. 

§ 5. 1. Pozwolenie wejścia na teren obiektu oraz możliwość pozostania na nim leży w gestii organizatora 

imprez lub MCS. 

2. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą 

wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojsko-

wej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów do tego uprawnionych. 

3. Zakazuje się wstępu na teren obiektu: 

a) podczas imprez masowych – w przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, 

b) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bez-

pieczeństwa lub porządku publicznego, 

c) osobie małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej, 

d) osobie nie posiadającej dokumentu upoważniającego do wejścia i przebywania na obiekcie (biletu, karne-

tu, itp.). 

§ 6. 1. W dniu przeprowadzonych imprez masowych obiekt jest wyłączony z dostępności osób nieupraw-

nionych do czasu rozpoczęcia imprezy. 

2. Wejścia dla publiczności będą uruchamiane każdorazowo na co najmniej dwie godziny przed planowa-

nym rozpoczęciem imprezy. 

3. Podczas pozostałych imprez masowych i innych wydarzeń, zasady dostępności do obiektu określa orga-

nizator imprezy lub wydarzenia. 

§ 7. W dniach, w których mecze piłki nożnej lub inne imprezy nie są przeprowadzane wprowadza się na-

stępujące zasady dostępności do obiektu: do wejścia upoważnieni są pracownicy MCS, dostawcy towarów 

i usług oraz osoby upoważnione przez MCS. 

§ 8. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe 

i telewizyjne, profesjonalne filmowanie i wykonywanie zdjęć na stadionie może odbywać się tylko i wyłącznie 

za zgodą MCS. 

§ 9. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu: 
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1) niebezpiecznych przedmiotów, kasków, parasoli o ostrym zakończeniu, butelek, w tym butelek plastiko-

wych, kubków, dzbanków lub puszek, innych przedmiotów, które nie mogą być schowane pod siedzenie, 

dużej ilości papieru i /lub rolek papieru, wskaźników laserowych; 

2) materiałów reklamowych, za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora; 

3) przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym trąbek oraz przedmiotów 

z napędem mechanicznym lub elektrycznym; 

4) kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wy-

jątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku; 

5) urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez In-

ternet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora. 

§ 10. 1. Zabrania się na terenie obiektu: 

a) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia 

rozpoznania osoby, 

b) rzucania przedmiotami, 

c) uporczywego stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia, 

d) umieszczania transparentów lub flag poza miejscami wskazanymi przez MCS, 

e) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia in-

frastruktury obiektu, 

f) nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść i wejść oraz dróg ewakuacyjnych do obiektu. 

2. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: 

pola gry, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady stadionu, płotów, murów, 

ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju 

masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby 

specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy. 

§ 11. MCS zastrzega sobie prawo do unieważnienia dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę ma-

sową, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

§ 12. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu i funkcjonowania stadionu można zgłaszać w dni 

powszednie w MCS. 

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/298/17 

Rady Miejskiej w Bełchatowie 
z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

Regulamin Boisk Treningowych Stadionu Miejskiego 

1. Boiska Treningowe Stadionu Miejskiego („boiska”) w Bełchatowie przy ul. Sportowej 3 są obiektem na-

leżącym do Miasta Bełchatowa, zarządzanym przez Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie („MCS”). 

2. Wynająć obiekt i korzystać z niego mogą grupy zorganizowane i osoby indywidualne, które uzyskały 

zgodę zarządcy i zapoznały się z Regulaminem. 

3. Osoby przebywające na terenie obiektu obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpie-

czeństwu innych osób oraz podlegają przepisom niniejszego regulaminu i ogólnie obowiązującym przepisom 

prawa. 

4. Wejście na teren boisk oznacza bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu. 

5. Mając na uwadze stan murawy boisk treningowych oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, 

o możliwości przeprowadzenia zajęć każdorazowo decyzję podejmuje zarządca obiektu. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 2505



6. MCS zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdej chwili bez podania przyczyn. 

7. Pierwszeństwo dokonania rezerwacji boisk treningowych mają kluby sportowe, stowarzyszenia oraz inne 

podmioty szkolące młodzież na terenie miasta Bełchatowa. 

8. Kluby sportowe oraz grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia pod kierunkiem trenera lub instruktora. 

9. Wprowadza się zakaz korzystania z obiektu przez osoby i grupy, które nie uzyskały zgody zarządcy oraz 

przebywania kogokolwiek na płycie boiska w czasie, gdy obiekt jest zamknięty. 

10. Boiska są miejscem, na którym organizowane są mecze i treningi piłki nożnej oraz inne imprezy spor-

towe i kulturalne. 

11. Za organizację imprezy i jej przeprowadzenie odpowiada organizator. 

12. Wszystkie imprezy, w tym mecze piłki nożnej odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa polskiego w szczególności właściwymi dla charakteru imprezy i organizacji związków, w tym związków 

sportowych. 

13. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna w tym transmisje, nagrania radiowe 

i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą za-

rządcy obiektu. 

14. Umieszczanie reklam, transparentów i plansz na terenie obiektu i na jego ogrodzeniu bez zgody MCS-u 

jest zabronione. 

15. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do: 

a) zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa 

pożarowego, 

b) korzysta z urządzeń znajdujących się na boiskach zgodnie z ich przeznaczeniem, 

c) powiadomienia właściwych służb na boiskach w przypadku ujawnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa 

i porządku publicznego, 

d) zgłaszania wszelkich wypadków oraz szkód zarządcy obiektu, 

e) wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom 

służb porządkowych i pracowników MCS-u w Bełchatowie. 

16. Na terenie boisk zabrania się: 

a) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu, rzucania wszelakimi przedmiotami, śmiecenia oraz 

niszczenia mienia stanowiącego wyposażenie boisk, 

b) sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków, 

c) wchodzenia na obszary, oznaczone jako niedostępne dla osób nieupoważnionych, 

d) przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, tj. płoty, mury, 

ogrodzenia boiska, maszty oświetleniowe, 

e) wnoszenia na obiekt następujących przedmiotów: butelek, kubków, dzbanków lub puszek, przedmiotów 

o dużych rozmiarach, drzewców do flag i transparentów, 

f) opuszczania sektora, w którym znajduje się miejsce przeznaczone dla kibica. 

17. Osoby zakłócające porządek określony Regulaminem będą zmuszone do opuszczenia obiektu przez or-

ganizatora imprezy lub przez zarządcę obiektu. 

18. W razie zagrożenia bezpieczeństwa należy bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść ewakuacyjnych. 

19. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu i funkcjonowania boisk można zgłaszać w dni po-

wszednie u zarządcy obiektu. 
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