ŠIRVINTŲ FUTBOLO STADIONO

BENDROSIOS SAUGUMO IR TVARKOS TAISYKLĖS
1. Stadiono lankytojai (naudotojai) privalo laikytis bendrųjų Stadiono saugumo ir tvarkos
taisyklių.
2. Stadiono lankytojai (naudotojai) gimnazijai atlygina žalą, padarytą dėl jų kaltės.
3. Stadione draudžiama:
3.1. savavališkai, nesuderinus su Sporto centru, patekti į stadioną ar į stadiono teritoriją,
naudotis stadiono infrastruktūra ir jo inventoriumi;
3.2. važinėti bet kokiomis transporto priemonėmis. Įvažiuoti į stadiono teritoriją galima
tik su Sporto centro leidimu;
3.3. įsinešti bet kokio pobūdžio ginklus, petardas ir kitokias pirotechnikos priemones,
taip pat bet kokio pobūdžio medžiagas, objektus ir kitas priemones, galinčias kelti pavojų
ir (ar) grėsmę stadione esantiems žmonėms, turtui, pertraukti varžybas ar kitą stadione
vykstantį renginį ir (ar) trikdyti viešąją tvarką, įskaitant, bet neapsiribojant, akmenis,
metalo ar medžio gabalus, degius skysčius, stiklo gaminius, smailius ar aštrius daiktus,
veido maskuotes;
3.4. gadinti stadiono dangą, kopti į stadiono apšvietimo bokštus, lipti ant stadione
esančių tvorų, aptvarų, kitokio pobūdžio stadione esančių ir (ar) jį sudarančių
konstrukcijų, taip pat stovėti ant stadione įrengtų kėdžių;
3.5. gadinti kitų asmenų turtą;
3.6. šiukšlinti, triukšmauti, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, kitaip svaigintis, įsivesti ir
laikyti stadiono teritorijoje gyvūnus ar kitaip teršti stadioną;
3.7. mėtyti daiktus į stadiono aikštės zoną, svaidyti ir (ar) įžiebti bet kokio pobūdžio
objektus, deginti sprogstamus garsinius ir dūminius įtaisus;
3.8. atlikti bet kokio pobūdžio veiksmus, galinčius kelti pavojų paties ir (ar) kitų asmenų
gyvybei ar sveikatai, ar daryti jiems kitokio pobūdžio žalą;
3.9. atlikti bet kokius nusikalstamus, administracine atsakomybę sukeliančius ir kitus
Lietuvos Respublikos teisės aktų draudžiamus ir (ar) jų reikalavimų neatitinkančius
veiksmus;
3.10. pasibaigus varžyboms ar kitam stadione vykstančiam renginiui, likti stadione
ilgiau nei yra būtina;
3.11. stadione privaloma laikytis sanitarinių-higieninių reikalavimų, bendrosios tvarkos
reikalavimų, tausoti stadiono inventorių;
3.12. atlikti bet kokio pobūdžio provokuojančius, keliančius bet kokio pobūdžio grėsmę,
diskriminacinius ir (ar) įžeidžiančius veiksmus;
3.13. skelbti žinią, kuri nėra suderinama su stadiono naudojimo tikslu, ypatingai, jeigu ta
žinia yra politinė, ideologinė, religinė, įžeidžianti ar provokacinė;
3.14. viešinti bet kokio pobūdžio plakatus, vėliavas ir (ar) kitokius ženklus, gestus,
kuriuose būtų užfiksuota įžeidžianti rasinę, politinę, tautinę, religinę ir (ar) kitokią
neapykantą, diskriminaciją ar kitus neigiamus aspektus išreiškianti ir (ar) skatinanti
informacija ir (ar) jos turinys.
4. Už nepilnamečių asmenų elgesį stadione ir naudojimosi stadionu Apraše reikalavimų
laikymąsi atsako nepilnamečių asmenų tėvai ar kiti teisėti jų atstovai, mokytojai,
treneriai, stadiono naudojimo paslaugų sutartį sudarę asmenys ar institucijos.
5. Į stadioną gali būti neįleidžiami ar pašalinti iš jo aiškiai nuo alkoholio, narkotinių ir (ar)
psichotropinių medžiagų apsvaigę, taip pat agresyviai besielgiantys, smurtaujantys ir
(ar) viešąją tvarką kitaip pažeidžiantys ir (ar), kilus pagrįstam įtarimui, galintys pažeisti
asmenys.

