REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
meczu pi³ki no¿neJ

KS SIARKA S.A.

STADION WYPOSA¯ONY W SYSTEMY: MONITORINGU oraz IDENTYFIKACJI KIBICÓW
Na podstawie przepisów art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeñstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504)
wprowadza siê poni¿szy regulamin imprezy masowej - meczu pi³ki no¿nej:

Rozdzia³ I
Zakres obowi¹zywania
1. Regulamin dotyczy wszystkich meczy pi³ki no¿nej organizowanych na terenie Stadionu Miejskiego usytuowanego
w Tarnobrzegu al. Niepodleg³oœci 2
2. Regulamin okreœla warunki uczestnictwa i obowi¹zki organizatora, warunki udzia³u i zasady zachowania siê
uczestników imprezy masowej, w tym postanowienia reguluj¹ce:
1) sposób organizacji imprezy masowej;
2) obowi¹zki uczestników imprezy masowej;
3) warunki uczestnictwa;
4) uprawnienia uczestników imprezy masowej;
5) zasady odpowiedzialnoœci uczestników za zachowania niezgodne z prawem.
3. Uczestnicy imprezy masowej s¹ zobowi¹zani do bezwzglêdnego przestrzegania postanowieñ niniejszego
Regulaminu oraz Regulaminu Stadionu.

Rozdzia³ II
Sposób organizacji imprezy masowej meczu pi³ki no¿nej
1. Za bezpieczeñstwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada organizator imprezy.
2. Impreza jest odp³atna i dostêpna dla osób posiadaj¹cych karty wstêpu na imprezê masow¹ mecze pi³ki no¿nej
tj. karnety, bilety jednorazowe, imienne zaproszenia oraz karty kibica .
3. Dopuszcza siê udzia³ w imprezie masowej osoby nieposiadaj¹cej karty kibica na wyznaczonym sektorze
w przypadku umieszczenia jej na liœcie autoryzowanej przez w³adze klubu dru¿yny goœci i posiadania dokumentu
potwierdzaj¹cego to¿samoœæ - przepis dotyczy kibiców dru¿yny przyjezdnej.

Rozdzia³ III
Obowi¹zki uczestnika imprezy masowej meczu pi³ki no¿nej
1. Uczestnik imprezy jest obowi¹zany:
a) posiadaæ przy sobie i okazywaæ ka¿dorazowo na ¿¹danie s³u¿b organizatora imprezy masowej dokument
uprawniaj¹cy do wejœcia na stadion oraz dokument to¿samoœci.
b) zajmowaæ miejsce okreœlone w dokumencie uprawniaj¹cym do wejœcia na imprezê masow¹;
c) zachowywaæ siê w sposób zgodny z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, w tym nie zagra¿aæ bezpieczeñstwu
innych osób obecnych na imprezie masowej;
d) stosowaæ siê do zarz¹dzeñ i poleceñ kierownika ds. Bezpieczeñstwa impreezy masowej, pracowników s³u¿by
informacyjnej i porz¹dkowej oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej, Stra¿y Granicznej, ¯andarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych s³u¿b i organów do
wykonywania ich poleceñ;
2. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa uczestnicy imprezy masowej przeprowadzanej na stadionie na ¿¹danie
funkcjonariuszy lub pracowników s³u¿by porz¹dkowej i s³u¿by informacyjnej zobowi¹zani s¹ zajmowaæ miejsca
inne ni¿ okreœlone w dokumencie uprawniaj¹cym do wejœcia na Stadion.

Rozdzia³ IV
Warunki uczestnictwa w imprezie masowej meczu pi³ki no¿nej
1. Zakazuje siê wstêpu na imprezê masow¹¹ mecze pi³ki no¿nej osobie:
a) wobec której wydane zosta³o orzeczenie zakazuj¹ce wstêpu na imprezê masow¹ lub zobowi¹zuj¹ce do
powstrzymania siê od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych,
b) wobec której wydano klubowy zakaz stadionowy,
c) odmawiaj¹cej poddania siê czynnoœciom okreœlonym w art. 20 Ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych
lub poddania siê badaniu stanu trzeŸwoœci,
d) znajduj¹cej siê pod widocznym wp³ywem alkoholu, œrodków odurzaj¹cych i psychotropowych lub innych
podobnie dzia³aj¹cych œrodków,
e) zachowuj¹cej siê agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzaj¹cej zagro¿enie dla bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego,
f) osoby ma³oletniej do lat 13, niebêd¹cej pod opiek¹ opiekuna.

2. Podczas imprezy masowej meczu pi³ki no¿nej zabrania siê:
a) u¿ywania elementów odzie¿y lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemo¿liwienia lub utrudnienia
identyfikacji osoby;
b) u¿ywania obraŸliwego s³ownictwa, g³oszenia i wywieszania hase³ o treœciach obscenicznych, wulgarnych
i rasistowskich oraz nawo³ywania do waœni, w tym na tle narodowoœciowym, religijnym, spo³ecznym itp.;
c) wywieszania transparentów, flag i banerów w miejscach, w których mog¹ one tarasowaæ lub w inny sposób
utrudniaæ otwarcie wyjœæ ewakuacyjnych;
d) rzucania przedmiotami;
e) spo¿ywania alkoholu, u¿ywania œrodków odurzaj¹cych lub psychotropowych;
f ) uporczywego stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia;
g) rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia papierosów
/palenie papierosów tylko w miejscu wyznaczonym przez organizatora/.;
h) u¿ywania œrodków pirotechnicznych, zadymiaj¹cych itp.;
i ) za³atwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaœmiecania terenu stadionu
oraz niszczenia infrastruktury stadionu;
j ) nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjœæ, wejœæ oraz dróg ewakuacyjnych.
3. Zabrania siê wnoszenia na stadion i posiadania na meczu:
a) przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz parasoli
o ostrym zakoñczeniu;
b) materia³ów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul œwiec¹cych, rac i innych
podobnie dzia³aj¹cych przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materia³ów potencjalnie po¿arowo niebezpiecznych;
c) alkoholu, œrodków odurzaj¹cych i psychotropowych lub innych podobnie dzia³aj¹cych;
d) zwierz¹t, za wyj¹tkiem psów przewodników;
e) pojemników do rozpylania gazów, substancji ¿r¹cych lub farbuj¹cych;
f ) materia³ów reklamowych za wyj¹tkiem dopuszczonych pisemn¹ zgod¹ organizatora;
g) butelek lub puszek, wykonanych z twardego materia³u, w tym butelek plastikowych;
h) kamer i aparatów fotograficznych oraz innego rodzaju urz¹dzeñ rejestruj¹cych obraz lub dŸwiêk za wyj¹tkiem
urz¹dzeñ przeznaczonych do œciœle prywatnego u¿ytku;
i) urz¹dzeñ s³u¿¹cych do przekazu w celach komercyjnych obrazu, dŸwiêku, opisu wydarzeñ przez Internet za
wyj¹tkiem urz¹dzeñ dopuszczonych za zgod¹ organizatora;
j ) przedmiotów wytwarzaj¹cych niewspó³mierny do okolicznoœci ha³as, w tym szczególnie wszelkich przedmiotów
z napêdem mechanicznym lub elektrycznym
4. U¿ywania elektronicznego nag³oœnienia w dopingu zorganizowanych grup kibiców.
5. Zabrania siê wstêpu na teren lub w miejsca nieprzeznaczone dla publicznoœci.
Zakaz dotyczy w szczególnoœci: pola gry, budowli i urz¹dzeñ nieprzeznaczonych dla powszechnego u¿ytku,
ogrodzenia, dachu stadionu, urz¹dzeñ oœwietlenia stadionu, podestów telewizyjnych, do których dostêp maj¹
wy³¹cznie s³u¿by specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora .

Rozdzia³ V
Uprawnienia uczestnika imprezy masowej meczu pi³ki no¿nej
1.Uczestnik imprezy ma prawo:
a) przebywaæ na terenie stadionu w czasie trwania imprezy tj. od chwili udostêpnienia stadionu przez Organizatora
do czasu zakoñczenia meczu;
b) w nieskrêpowany sposób uczestniczyæ w meczu wyra¿aj¹c swoje emocje, co jest ograniczone jedynie
koniecznoœci¹ przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowi¹zuj¹cych, zasad wspó³¿ycia spo³ecznego
oraz zasad okreœlonych niniejszym regulaminem;
c) do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach oraz
wymogach bezpieczeñstwa okreœlonych przez Organizatora lub s³u¿by ratownicze;
d) korzystaæ z urz¹dzeñ, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które s¹ udostêpnione do ogólnego u¿ytku,
w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
e) korzystaæ z pomocy medycznej.
2. Uczestnik imprezy jest uprawniony tak¿e do:
a) niezw³ocznego zg³oszenia Organizatorowi (nie póŸniej ni¿ 14 dni od zakoñczenia imprezy) informacji w zakresie
poniesionych przez niego szkód - w trakcie i na terenie imprezy,
b) sk³adania skarg i wniosków;
c) ¿¹dania od Organizatora zwrotu kosztów, które uczestnik imprezy poniós³ za niewykorzystane dokumenty
uprawniaj¹ce do wstêpu na Stadion z winy b¹dŸ przyczyn zale¿nych od Organizatora.

Rozdzia³ VI
Przepisy koñcowe
1. Wejœcie na teren stadionu stanowi jednoczesn¹ zgodê na u¿ycie wizerunku uczestnika imprezy masowej w zwi¹zku
z produkcj¹, prezentowaniem, reklamowaniem lub u¿ywaniem filmu, zapisu video i audio z imprezy masowej lub
ka¿dego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych.
2. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialnoœæ karna wynikaj¹ca z przepisów ustawy
o bezpieczeñstwie imprez masowych;
3. Osoby naruszaj¹ce normy obowi¹zuj¹cego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego
regulaminu podlegaj¹ zatrzymaniu i niezw³ocznemu przekazaniu Policji. Osobom takim nie przys³uguje roszczenie
z tytu³u zwrotu kosztów zakupu kart wstêpu na imprezê masow¹ mecz pi³ki no¿nej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany terminu imprezy, gwarantuj¹c mo¿liwoœæ zwrotu pieniêdzy za zakupione wczeœniej karty wstêpu;
b) dochodzenia roszczeñ za wyrz¹dzone przez uczestnika imprezy szkody,
w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
c) uniewa¿nienia karty kibica, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniaj¹cego do wejœcia na
Stadion zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cego prawa.
5. Regulamin imprezy masowej meczu pi³ki no¿nej wchodzi w ¿ycie z dniem 02.08.2014 roku.

(-) Dyrektor
Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu

REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO
w Tarnobrzegu, al. Niepodleg³oœci 2

KS SIARKA S.A.

STADION WYPOSA¯ONY W SYSTEMY: MONITORINGU oraz IDENTYFIKACJI KIBICÓW
Na podstawie przepisów art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeñstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504)
wprowadza siê niniejszy regulamin obiektu stadionu pi³karskiego:

§1
Administratorem Stadionu jest Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu al. Niepodleg³oœci 2.

§2
Stadion jest obiektem, na którym mog¹ byæ organizowane imprezy masowe - oraz inne imprezy niepodlegaj¹ce
przepisom Ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych.

§3
1. Regulamin okreœla szczegó³owe zasady udostêpnienia stadionu, natomiast zasady uczestnictwa
w imprezach masowych organizowanych na Stadionie Miejskim w Tarnobrzegu okreœla Regulamin imprezy masowej.
2. Wszystkie osoby przebywaj¹ce na terenie obiektu zobowi¹zane s¹ do bezwzglêdnego przestrzegania postanowieñ
niniejszego regulaminu.

§4
1. Pozwolenie wejœcia na teren stadionu oraz mo¿liwoœæ pozostania na nim le¿y w gestii w³aœciciela obiektu, a w trakcie
imprezy organizatora.
2. W okolicznoœciach okreœlonych odrêbnymi przepisami wi¹¿¹ce polecenia dla uczestnika imprezy mog¹ wydawaæ
tak¿e funkcjonariusze Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Stra¿y Granicznej, ¯andarmerii Wojskowej, a w razie
potrzeby przedstawiciele innych s³u¿b i organów do tego uprawnionych.

§5
1. Zabrania siê wnoszenia i posiadania na terenie obiektu:
a) jakiejkolwiek broni;
b) wyrobów pirotechnicznych i innych podobnie dzia³aj¹cych przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materia³ów
potencjalnie po¿arowo niebezpiecznych;
c) alkoholu, œrodków odurzaj¹cych i psychotropowych lub innych podobnie dzia³aj¹cych œrodków;
d) materia³ów, zawieraj¹cych treœci rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
e) pojemników do rozpylania gazu, substancji ¿r¹cych lub farbuj¹cych;
f ) materia³ów reklamowych za wyj¹tkiem dopuszczonych za pisemn¹ zgoda organizatora;
2. Zabrania siê wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publicznoœci. Zakaz dotyczy w szczególnoœci: pola gry,
budowli i urz¹dzeñ nieprzeznaczonych dla powszechnego u¿ytku, fasady stadionu, p³otów, ogrodzeñ, dachu stadionu,
masztów oœwietleniowych, pomostów telewizyjnych oraz wejœcia do innych miejsc, urz¹dzeñ i pomieszczeñ, do których
dostêp maj¹ wy³¹cznie s³u¿by specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.
3. Na terenie stadionu obowi¹zuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych /palenie wyrobów tytoniowych w tylko miejscach
wyznaczonych przez Organizatora/.
4. Ponadto zakazuje siê:
a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urz¹dzenia nie przeznaczone dla powszechnego u¿ytku, szczególnie
fasady, mur, p³oty, ogrodzenia boiska, urz¹dzenia oœwietleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego
rodzaju oraz dachy.
b) wchodzenia na obszary, które nie s¹ dopuszczone dla widzów (np. boiska, pomieszczenia wewnêtrzne,
pomieszczenia s³u¿bowe)
c) rzucanie wszelkimi przedmiotami
d) u¿ywanie wulgarnego i obraŸliwego s³ownictwa, œpiewania obscenicznych piosenek i obra¿ania jakichkolwiek osób
e) rozniecania ognia
f) noszenia „kominiarek” mog¹cych s³u¿yæ do maskowania siê celem uniemo¿liwienia identyfikacji przez organizatora,
policjê i s³u¿by porz¹dkowe.
g) pisania na budowlach, urz¹dzeniach drogach ich malowania i oklejania
h) zaœmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów
i) wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treœciach obraŸliwych, rasistowskich lub prowokuj¹cych
oraz ka¿dych innych bez zgody organizatora
j) wykorzystywania oraz rozk³adania na stadionie flag o du¿ych wymiarach tzw. „sektorówek”.
k) wprowadzania psów i innych zwierz¹t.

§6
1. Ka¿dorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezw³ocznym usuniêciem osoby ze stadionu
przez s³u¿bê ochrony.
2. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialnoœæ karna wynikaj¹ca z przepisów ustawy
o bezpieczeñstwie imprez masowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeñ za wyrz¹dzone szkody.

§7
1. Regulamin stadionu pi³karskiego wchodzi w ¿ycie z dniem 02.08.2014 roku.

(-) Dyrektor
Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu

