Oświadczenie 10.2.3.

………………………….
………..…………………..
(pieczęć klubu)

(miejsce, data)

KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE
1. Klub ………………..…………………………………………………………..……
adres ………………………………………..……………………………………………….….
nr telefonu …………….….………. nr faksu …………………………………...………..
adres poczty e-mail …………………..……………………………………………….
2. Nazwa właściciela Stadionu ….….…………….…………………...………………………
nr telefonu ………………….…………. nr faksu …………………………………..
1.Stadion – dostępność
Czy Licencjobiorca jest właścicielem Stadionu/obiektu sportowego?
Czy Licencjobiorca posiada pisemną umowę z właścicielem Stadionu/obiektu sportowego?
Czy umowa zawarta jest na minimum sezon 2018/2019?
2.Regulamin wewnętrzny
Czy regulamin obiektu oraz regulamin zawodów piłkarskich niebędących imprezą masową
są umieszczone tak, by widzowie mogli je przeczytać przed wejściem na obiekt?
3.Pojemność
Ilość indywidualnych miejsc siedzących udostępnionych dla publiczności.
Czy indywidualne miejsca dla publiczności spełnia kryterium I.04?
4.Indywidualne miejsca siedzące
Przytwierdzone na stałe (np. do podłoża).
Oddzielone od innych.
Wygodne (anatomicznie wyprofilowane).
Z oparciami o wysokości 20-30 cm, mierząc od siedziska.
Wykonane z materiału niepalnego.
5.Miejsce dla kibiców drużyny gości
Liczba indywidualnych miejsc siedzących.
Czy sektor kibiców gości mieści minimum 5% zatwierdzonej pojemności stadionu?
Czy sektor kibiców gości oddzielony jest ogrodzeniem trwałym od pozostałych widzów?
Czy do sektora kibiców gości jest odrębny dostęp/wejście?
Czy sektor kibiców gości posiada minimum jedną, wydzieloną, toaletę w pobliżu sektora?

tak
tak
tak

nie
nie
nie

tak

nie

……………….…..
tak
nie

tak
tak
tak
tak
tak

nie
nie
nie
nie
nie

………………….
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie

6.Pole gry (boisko)
Długość/szerokość pola gry.
…….……..x…………..
Rodzaj nawierzchni.
naturalna trawa
sztuczna murawa
Stan nawierzchni boiska.
dobry
nierówny
zły
Czy boisko ma trawiaste pobocze lub pokryte sztuczną murawą zgodnie z kryterium I.6?
tak
nie
Jeśli sztuczna murawa, czy jest zatwierdzona przez WZPN?
tak
nie
Czy parametry pola gry odpowiadają wymogom licencyjnym?
tak
nie

7.Obszar pola gry
Czy obszar pola gry jest trwale odgrodzony od miejsc udostępnionych dla publiczności?
Czy ogrodzenie obszaru pola gry jest o wysokości minimum 1,2 m?
Czy ogrodzenie obszaru pola gry wyposażone jest w bramki ewakuacyjne?
8.Ławki w obszarze pola gry
Czy obiekt jest wyposażony w zadaszone ławki dla zawodników rezerwowych?
Liczba miejsc na ławkach dla zawodników rezerwowych.
Czy jest wyznaczony i oznakowany (białym krzyżem na zielonym tle) punkt sanitarny
oraz stanowisko dla minimum dwóch noszowych?
Czy stanowisko dla noszowych wyposażone jest w nosze?

tak
tak
tak

nie
nie
nie

tak
nie
po ………………
tak
nie
tak

nie

9.Dostęp do obszaru pola gry
Czy sędziowie i zawodnicy mają w czasie pobytu na Stadionie zapewnioną odpowiednią
ochronę?

tak

nie

10.Dojazd do obszaru pola gry
Czy pojazdy pogotowia, straży pożarnej, policji itp. mają możliwość bezpośredniego
dojazdu do obszaru pola gry?

tak

nie

tak
tak
tak

nie
nie
nie

tak
tak
tak
tak

nie
nie
nie
nie

11.Szatnie dla drużyn
Czy są zapewnione o takim samym standardzie szatnie dla obu drużyn?
Minimalne wymagania dla każdej szatni:
- powierzchnia minimum 20 m2 (bez pomieszczeń natrysków i toalet)
- indywidualne miejsca do siedzenia dla co najmniej 20 osób,
- wieszaki lub szafki na odzież dla co najmniej 20 osób,
- ilość pryszniców …………,
- ilość toalet ………….,
12.Szatnia dla sędziów
Czy jest zapewniona szatnia dla sędziów (wymagania minimalne)?
- oddzielona od szatni dla zawodników,
- wyposażona w miejsca do siedzenia, wieszaki lub szafki na odzież dla 4 osób,
- 1 prysznic w szatni lub bezpośrednim jej pobliżu,
- 1 toaleta w szatni lub bezpośrednim jej pobliżu.
13.Parking
Czy dla sędziów, oficjalnych przedstawicieli i uczestniczących w zawodach klubów
dostępne w strefie chronionej są miejsca parkingowe?
14.Urządzenia sanitarne
Ilość toalet dla kobiet
Ilość toalet dla mężczyzn
Wyposażenie do mycia (umywalki, woda, ręczniki, suszarki itp.)
Standard urządzeń (czyste, jasne, higieniczne itp.)
doskonały

nie

………………..
………………..
tak
nie
odpowiedni
niski

15.Nagłośnienie
Czy Stadion jest wyposażony w dobrze słyszalne w każdej części system nagłośniający?
16.Oświetlenie
Czy Stadion wyposażony jest w oświetlenie?
Intensywność oświetlenia

tak

tak

nie

tak
nie
luksów …….…….

17.Oznakowanie
Czy pomieszczenia Stadionu wykorzystywane na zabezpieczenie zawodów są odpowiednio
oznakowane (np. szatnia drużyny gospodarzy, szatnia drużyny gości, szatnia dla sędziów,
toalety itp.)?
18.Publiczny dostęp i wyjścia ze stadionu
Czy Stadion wyposażony jest w ogrodzenie zewnętrzne?
Czy przy wejściu są oznakowane punkty kasowe i depozytowe?
Czy wejścia na Stadion są wyposażone w barierki kierujące lub kołowrotki?

tak

nie

tak
tak
tak

nie
nie
nie

1.Załącznikiem do informacji infrastrukturalnej jest umowa na korzystanie z obiektu sportowego.
2.Załącznikiem do informacji infrastrukturalnej jest aktualny protokół weryfikacji boiska.
3.W przypadku korzystania z różnych boisk do rozgrywek poszczególnych drużyn Wnioskodawcy
załącznikiem do niniejszej informacji muszą być aktualne protokoły weryfikacji tych boisk.

Podpis/podpisy osób reprezentujących klub zgodnie z rejestrem:
1. …………………………………………….

…………………….

………………

(imię i nazwisko)

(funkcja)

(podpis)

2. …………………………………………….

…………………….

………………

(funkcja)

(podpis)

(imię i nazwisko)

właściwą odpowiedź zaznaczyć symbolem „X”

