
Додаток до наказу № 11-од  

від 01 грудня 2020 року 

Загальні правила користування спортивною інфраструктурою стадіону 

«Авангард» 

1. Прохід на територію стадіону відбувається вільно. 

2.. Вигул собак на території стадіону заборонений. 

3. Забороняється псувати майно стадіону та смітити на території. 

4. Кожен відвідувач особисто несе відповідальність за техніку безпеки, 

безпеку життєдіяльності під час занять спортом. 

5. Рух по газонах заборонено. Для руху створено пішохідні доріжки. 

6. Забороняється: 

- відвідування стадіону в бутсах, спортивному взутті з шипами, на 

тонких підборах, возити коляски, пересуватися по спортивним доріжкам, полям 

на велосипедах, роліках, скейтах та т.п., так як це псує спортивне покриття. 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СПОРТИВНИМИ СПОРУДАМИ 

I. Правила користування спортивними спорудами для учнів закладів 

освіти:  

1. На спортивні споруди допускаються учні закладів освіти, які 

пройшли інструктаж з правил безпеки життєдіяльності під час уроків. 

2. Відвідування спортивних споруд здійснюється згідно з розкладом 

режиму роботи тощо. 

3. Під час проведення занять на спортивних спорудах неухильно 

дотримуватися вимог чинного законодавства щодо  безпеки життєдіяльності та 

охорони здоров’я, правил пожежної безпеки та охорони праці. 

4. Вимоги безпеки під час занять та/або тренувань; 

дотримуватись дисципліни та порядку; 

використовувати спортивний інвентар та обладнання за призначенням; 

бути уважним під час пересування по спортивному спортивними 

спорудами. 

Під час планових занять вихованцям спортивних шкіл забороняється: 

- заходити та перебувати без дозволу тренера; 

- займатися без відповідного спортивного взуття; 

- грати в бутсах, так як шипи псують штучне покриття; 

- псувати обладнання, майно та смітити на території; 

- залишати заняття без дозволу тренера. 

- пересуватися по газонах. 



ІІ. Правила користування спортивними спорудами для вихованців 

спортивних секцій, які функціонують на базі закладів освіти: 

1. На спортивні споруди допускаються вихованці спортивних секцій, 

які пройшли інструктаж з правил безпеки життєдіяльності під час занять. 

2. Під час проведення занять на спортивних спорудах неухильно 

дотримуватися вимог чинного законодавства щодо безпеки життєдіяльності та 

охорони здоров’я, правил пожежної безпеки та охорони праці. 

3. Відвідування спортивних споруд здійснюється згідно з графіком 

роботи стадіону. 

4. Забороняється: 

- заходити та перебувати на спортивний майданчик без дозволу 

тренера; 

- виходити на спортивний майданчик без відповідного спортивного 

взуття; 

- грати в бутсах, так як шипи псують штучне покриття; 

- порушувати громадський спокій під час тренувань; 

- псувати майно спортивного майданчику  та смітити на території. 

- перебувати батькам під час тренувальних занять на території 

спортивного комплексу 

- використання ненормативної лексики під час відвідування 

спортивного комплексу. 

- пересуватися по газонах. 

5. Під час тренування на спортивних спорудах дозволяється: 

- виконувати всі вправи тільки за інструктажем тренера. 

- користуватися спортивним обладнанням в присутності тренера. 

- переходити від одного спортивного обладнання до іншого з дозволу 

тренера. 

6. Вихованці зобов’язані: 

- дотримуватись дисципліни та порядку під час занять; 

- використовувати спортивний інвентар та обладнання за 

призначенням; 

- берегти спортивне обладнання і інвентар; 

- у разі виявлення несправності спортивного обладнання повідомити 

тренера; 

- бути уважним під час пересування по спортивному комплексу. 

7. У разі пошкодження спортивного інвентарю та обладнання 



вихованцями  відшкодування здійснюється за рахунок їх батьків. 

ІІІ. Правила користування спортивними спорудами для мешканців  

міста 

1. Відвідування стадіону здійснюється згідно з орієнтовним графіком 

роботи: 

2. На дитячому чи спортивному майданчику діти до 7 років повинні 

перебувати в супроводі та під наглядом  дорослих. 

3. Відповідальність за життя та здоров’я неповнолітніх відвідувачів 

несуть батьки або особи, що їх замінюють. 

4. Відвідувачі зобов’язані дотримуватись правил дисципліни та 

порядку. 

5. Відвідувачі зобов’язані займатися  на спортивних майданчиках у 

відповідному чистому спортивному взутті на пласкій підошві без шипівок та 

підборів. 

6. Заборонено тренування з використанням роликів, скейтбордів, 

велосипедів та інших засобів, що мають колеса. 

7. Адміністрація не несе відповідальності за збереження особистих 

речей. 

8. Адміністрація не несе відповідальності за травмування під час 

занять. 

9. У разі пошкодження спортивного інвентарю та обладнання 

відвідувачем відшкодування здійснюється за його рахунок. 

10. Заборонено вживання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв 

та перебувати на території в алкогольному та наркотичному стані. 

11. Заборонено паління всіх видів цигарок на території стадіону. 

12. Заборонено приносити вогнепальну, холодну зброю, 

вибухонебезпечні речовини та вироби. 

13. Перед використанням спортивного обладнання необхідно 

переконатися в його безпеці, справності та відсутності сторонніх предметів. 

14. Футбольне поле зі штучним покриттям доступно тільки для 

організованих груп (дитячо-юнацьких спортивних шкіл, груп учнів з інших шкіл 

при наявності тренера або вчителя). Поодиноким дорослим грати в футбол на 

штучній траві заборонено. Всіма іншими локаціями (окрім футбольних полів) 

відвідувачі зможуть користуватися без обмежень. 

15. Заборонено використання ненормативної лексики під час 

відвідування стадіону. 



16. Заборонено пересуватися по газонах. 

17. Відвідувачам забороняється: 

- смітити, приносити та залишати сміття; 

- вигулювати тварин; 

- використовувати спортивне обладнання не за призначенням; 

- паркувати транспорт у неналежних місцях; 

- розводити багаття; 

- порушувати громадський спокій. 

18. При виявленні підозрілих предметів, виникненні пожежі, 

надзвичайних ситуаціях негайно повідомити адміністрацію та/або працівників 

охорону. 

19. Адміністрація не забезпечує відвідувачів приміщеннями для 

перевдягання.  


