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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 13/2020/2021 z dnia 22 września 2020 r. 

 

REGULAMIN STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania ze stadionu lekkoatletycznego Uniwersytetu                      

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu („UAM”) przy ul. Zagajnikowej 9 (zwanego dalej 

„stadionem”). 

2. Administratorem stadionu jest Uniwersytet im. Adma Mickiewicza w Poznaniu - 

Administracja Obiektów Sportowych UAM, tel. 61 829 64 16, 61 829 64 15. 

3. Stadion składa się z: 

1) boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią; 

2) skoczni w dal i dla trójskoku oraz rzutni do pchnięcia kulą; 

3) bieżni tartanowej sześciotorowej o długości 400 m oraz ośmiotorowej o długości 

100 m; 

4) toru dla rolkarzy z nawierzchnią asfaltową; 

5) siłowni zewnętrznej; 

6) kortu tenisowego otwartego z nawierzchnią akrylową; 

7) zaplecza sanitarnego. 

4. Stadion czynny jest w godzinach od 8:00 do 22:00. 

5. Korzystający ze stadionu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego 

regulaminu, przepisów p.poż. i bhp, zachowywania się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób oraz podporządkowania się poleceniom osób prowadzących 

zajęcia lub pracowników obsługi stadionu.  

6. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy niniejszego regulaminu lub nie stosujące 

się do zaleceń obsługi stadionu mogą zostać wyproszone z terenu stadionu oraz 

pociągnięte do odpowiedzialności wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym odpowiedzialności karno-administracyjnej. 

7. Korzystanie ze stadionu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym 

regulaminem, akceptacją jego treści i zobowiązaniem się do jego bezwzględnego 

przestrzegania. 

§2 

Zasady korzystania ze stadionu 

1. Stadion jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, 

treningów sportowych, zawodów i rozgrywek sportowych, imprez sportowych, 

rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych dla studentów i pracowników UAM. 

2. W czasie wolnym od zajęć, o których mowa w ustępie 1, ze stadionu, odpłatnie mogą 

korzystać grupy zorganizowane i osoby indywidualne: 

a) zawodnicy klubów sekcji sportowych i inne grupy zorganizowane - pod nadzorem 

pełnoletniego opiekuna, nauczyciela, instruktora lub trenera, 



str. 2 

 

b) osoby indywidualne, w tym niepełnoletnie - pod nadzorem pełnoletniego 

opiekuna. 

3. Korzystanie ze stadionu odbywa się zgodnie z harmonogramem zajęć. Harmonogram 

prowadzony jest przez kierownika administracji obiektów sportowych UAM. 

Administrator stadionu zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć. 

4. Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do używania stroju i obuwia sportowego 

przeznaczonego do danej dyscypliny sportu, z wyjątkiem uczestników imprez 

przebywających wyłącznie w strefie kibica. 

 

§3 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania ze stadionu zgodnie z 

jego przeznaczeniem zabrania się: 

1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców; 

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem 

boisk, np. rower, motorower, deskorolka, hulajnoga, wózek itp.; 

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska sportowego, kortu i bieżni; 

4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, wspinania się i zwisania  

z bramek, wyciągania mocowań urządzeń sportowych; 

5) wchodzenia na bieżnię w obuwiu do tego nie przeznaczonym; 

6) wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psów przewodników; 

7) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych; 

8) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek; 

9) spożywania produktów żywnościowych, w tym gumy do żucia bezpośrednio  

na płycie boiska sportowego oraz bieżni; 

10) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych; 

11) rozniecania ognia, zapalania wszelkich wyrobów pirotechnicznych; 

12) przebywania kibiców na bieżni w trakcie trwania meczu; 

13) przebywania i korzystania ze stadionu poza godzinami otwarcia; 

14) przebywania osób pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków 

odurzających, substancji psychotropowych oraz innych o podobnym działaniu; 

15) wnoszenia broni wszelkiego rodzaju lub jej atrap, lub wnoszenia przedmiotów, 

które mogą być użyte jako broń lub pocisk. 

§4 

1. Z urządzeń lekkoatletycznych (skocznia w dal, wzwyż, rzutnia) korzystać mogą tylko grupy 

zorganizowane pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania ćwiczeń na danych 

urządzeniach.  

2. Na torze wrotkarskim obowiązuje ograniczenie prędkości do 15km/h. Każdy użytkownik 

obowiązany jest dostosować prędkość i sposób jazdy do własnych umiejętności, 

posiadanego sprzętu, warunków atmosferycznych. Zaleca się używania kasku i innych 

elementów ochraniających ciało podczas korzystania z toru. Na torze wrotkarskim 

pierwszeństwo mają użytkownicy poruszający się w kierunku przeciwnym do ruchu 
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wskazówek zegara. Użytkownik jadący w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, 

zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa 

jadącym z naprzeciwka. 

3. Po zakończeniu gry na korcie tenisowym użytkownik zobowiązany jest do 

wyszczotkowania nawierzchni.  

4. Każda osoba korzystająca z urządzeń siłowni zewnętrznej jest zobowiązana do 

zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń. Ćwiczenia należy 

wykonywać zgodnie z instrukcją przymocowaną na każdym urządzeniu, a ich 

intensywność dopasować do indywidualnej kondycji. 

§5 

1. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących, 

odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba organizująca zajęcia sportowo-rekreacyjne 

(pełnoletni opiekun, nauczyciel, instruktor lub trener). Obowiązkiem tej osoby jest 

każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami stanu technicznego urządzeń i sprzętu 

sportowego pod względem ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi 

powinny być natychmiast zgłaszane kierownikowi administracji obiektów sportowych. 

2. Za bezpieczeństwo i porządek na terenie stadionu w trakcie imprez, przed jej 

rozpoczęciem, jak i po zakończeniu odpowiada organizator imprezy. 

3. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie urządzeń sportowych 

lub płyty boiska ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za powstałe szkody.  

4. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność, o której mowa w ust. 3 ponoszą rodzice 

lub opiekunowie prawni. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo osób nieletnich przebywających na terenie stadionu. 

5. Pracownicy obsługi stadionu mogą kontrolować wszystkie zajęcia odbywające się na 

stadionie, a w razie stwierdzenia nieprzestrzegania regulaminu zakazać korzystania z 

obiektu. 

§6 

1. UAM jest uprawniony do fotografowania, filmowania i upubliczniania swoich obiektów 

dla celów reklamowych i promocyjnych usług i działalności Studium Wychowania 

Fizycznego     i Sportu UAM, w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku 

korzystających. 

2. Korzystanie ze stadionu, udział w imprezie lub zajęciach sportowych oznacza dobrowolne 

oraz bezpłatne wyrażenie zgody przez uczestnika na utrwalenie wizerunku w wyżej 

wskazanym zakresie, a także jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych                        

i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii, filmów i nagrań w 

serwisach internetowych prowadzonych przez UAM lub w innych formach 

publikacyjnych, na wszelkich polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy z 

dnia  4 lutego 1994 roku o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U z 2019 r. poz. 

1231 ze zm.), z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób 

trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez UAM, a ich 

wykorzystanie w innych celach jest zabronione. 
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3. Dane osobowe osób korzystających ze stadionu, uczestnika imprez lub zajęć sportowych 

w postaci wizerunku mogą być przetwarzane przez UAM, m. in. w celach promocyjnych, 

wydawania materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w 

formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach 

dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych. 

4. Poprzez przystąpienie do udziału w wydarzeniach organizowanych na stadionie, 

uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez UAM w 

powyższym zakresie.  

5. Na terenie stadionu funkcjonuje monitoring wizyjny przeznaczony do obserwowania               

i rejestrowania wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw dla osób oraz mienia publicznego                  

i  prywatnego.  

6. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane będą następujące kategorie danych 

osobowych: wizerunek, tablice rejestracyjne pojazdów, numery boczne pojazdów. 

7. Dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, 

organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą 

interes prawny w otrzymaniu danych. 

 
§7 

Postanowienia końcowe 

1. Administrator stadionu zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej 

zajęć na stadionie w celu przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych 

organizowanych przez Uniwersytet, po uprzednim poinformowaniu zainteresowanych. 

2. Administrator stadionu nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub utracone wskutek 

kradzieży na terenie stadionu mienie, w tym dokumenty i pieniądze.  

3. Administrator stadionu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, w tym 

szkody wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu. 

4. Szczegółowe obowiązki i zasady bezpieczeństwa określają przepisy prawa powszechnie 

obowiązujące. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 

Klauzula informacyjna RODO 
 

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu (dalej „UAM”)              

z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl. 

3. Przetwarzanie danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w tym w celu:  

mailto:iod@amu.edu.pl
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- zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 50 ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, Dz. U z 2020 r. poz. 85 ze zm.); 

- zapewnienia bezpieczeństwa pracowników UAM oraz ochrony mienia na terenie Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu ( art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22
2
 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 

4. Przetwarzanie danych osobowych w celu dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych 

przez Administratora odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest 

dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w wydarzeniach organizowanych na stadionie.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do 

realizacji celu, dla którego zostały zebrane, do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku 

danych osobowych zarejestrowanych w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego, 

dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia nagrania. W przypadku, w którym 

nagrania obrazu będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub 

jeżeli UAM powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania 

może ulec wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

6. Dane osobowe będą udostępniane  podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie 

przepisów prawa, a także osobom, które wykażą interes prawny o udostępnienie nagrania z monitoringu 

wizyjnego. Ponadto odbiorcą danych mogą być podmioty działające na zlecenie Administratora, w 

szczególności podmioty świadczące usługi w zakresie utrzymania technicznego systemu monitoringu oraz 

promocji Uniwersytetu.  

7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia (w 

sytuacjach wskazanych w art. 17 RODO) oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 

momencie na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Skorzystanie z prawa 

cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają 

Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane   w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowały: Maria Buzińska, Marta Wolańska 


