Stadion Miejski
Sławno

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Stadion miejski znajduje się w Sławnie - niedużym
mieście
położonym
we
wschodniej
części
województwa zachodniopomorskiego. Zlokalizowany
jest w parku przy Gimnazjum Miejskim nr 1 w Sławnie,
w bliskiej odległości od centrum miasta. Dojście do
stadionu możliwe jest od ulicy Jedności Narodowej.
Po przejściu przez Bramę Koszalińską, idąc od
centrum miasta, należy skręcić w lewo. Po pokonaniu
mostu na kanale miejskim dochodzi się do parku.
Minąwszy plac zabaw dla dzieci, należy kierować się w
stronę dużego budynku Gimnazjum Miejskiego.
Stadion znajduje się z lewej strony budynku, za halą
sportową. Do stadionu można również dojść innymi
wyznaczonymi dróżkami, np. od strony ul. A.
Grottgera, czy też ul. A. Cieszkowskiego. Dojazd do
hali możliwy jest od strony Sławieńskiego Domu
Kultury (od ul. Cieszkowskiego).
Stadion jest administrowany przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Sławnie. Służy do przeprowadzania
rozgrywek piłkarskich, zajęć wychowania fizycznego,
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zawodów lekkoatletycznych oraz imprez sportoworekreacyjnych. Nie jest powszechnie dostępny regulamin OSiR określa szczegółowe zasady
przebywania na stadionie. W regulaminie podano:
„Przebywać na stadionie oraz korzystać z
wyposażenia stadionu mogą: osoby uczestniczące w
zajęciach wychowania fizycznego pod opieką
nauczyciela, osoby wynajmujące stadion sportowy na
podstawie umowy, osoby korzystające z treningów i
dodatkowych zajęć sportowo-rekreacyjnych, osoby
posiadające przy sobie ważną kartę wstępu lub inny
dowód uprawniający do przebywania na obiekcie”.
Widzowie natomiast zobowiązani są do zajmowania
miejsc na trybunach. Zmieści się tam 700 osób.
Stadion wyposażony jest w pełnowymiarowe boisko
oraz żużlową bieżnię czterotorową.
Na stadionie organizowany jest szereg imprez
sportowych. Odbywają się tu następujące imprezy:
Czwartki Lekkoatletyczne, Spotkania Lekkoatletyczne,
Mistrzostwa Miasta Sławna w skoku wzwyż, Maraton
na Raty, Biegi Śniadaniowe, mecze piłki nożnej.
Ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców Sławna
cieszy się między innymi impreza organizowana we
wrześniu i w październiku w każdą sobotę - „Maraton
na raty”, pod hasłem „Biegam ja, biega mama, biega
tata”.
Ośrodek
Sportu
i
Rekreacji
celem
upowszechniania kultury fizycznej zaprasza rodziców
na poranek dla zdrowia z dziećmi. Natomiast w
okresie letnim, również w każdą sobotę, dużym
zainteresowaniem cieszą się „Biegi śniadaniowe”.
Każdy członek rodziny wybiera dystans do
przebiegnięcia zgodnie z regulaminem. Należy biec
tempem rekreacyjnym, tak aby każdy - i mały i duży
mógł ukończyć trasę.
Stadion zlokalizowany jest w przepięknym otoczeniu,
znajduje się na terenie miejskiego parku. Ze stadionem
sąsiaduje duża nowoczesna hala sportowa. W pobliżu
hali sportowej istnieje możliwość zaparkowania
samochodu.
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