REGULAMIN STADIONU SPORTOWEGO
OŒRODKA SPORTU I REKREACJI
przy ul. Krasiñskiego w Gorzowie Wlkp.
§1
ZAKRES OBOWI¥ZYWANIA

§5
ZAKAZY

1.Niniejszy Regulamin obowi¹zuje na obszarze Stadionu Sportowego Oœrodka Sportu i Rekreacji przy ul.Krasiñskiego.
2.Osoby przebywaj¹ce na terenie stadionu podlegaj¹ przepisom porz¹dkowym dotycz¹cym tego terenu oraz Ustawie
o bezpieczeñstwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz.504 Ustawa z dnia 20 marca 2009r.). Wejœcie na teren
oznacza automatyczne ich bezwzglêdn¹ akceptacjê.

1.Zabrania siê wnoszenia na stadion:
? napojów alkoholowych;
? broni wszelkiego rodzaju;
? przedmiotów, które mog¹ byæ u¿yte jako broñ lub pocisk;
? pojemników do rozpylania gazu, substancji ¿r¹cych lub farbuj¹cych;
? butelek;
? przedmiotów o du¿ej objêtoœci jak walizki itp.;
? fajerwerków, kul œwiec¹cych i innych œrodków pirotechnicznych;
? drzewców do flag i transparentów;
? instrumentów do wytwarzania ha³asu z napêdem mechanicznym;
? „kominiarek” mog¹cych s³u¿yæ do maskowania siê celem uniemo¿liwienia identyfikacji przez organa Policji i s³u¿by
porz¹dkowe;
? zwierz¹t;
2.Ponadto zakazuje siê:
? wchodzenia i przebywania w stanie nietrzeŸwym oraz spo¿ywania napoi alkoholowych na terenie stadionu;
? wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urz¹dzenia nie przeznaczone dla powszechnego u¿ytku szczególnie
fasady, p³oty, mury, ogrodzenia boiska, zamkniêcia, urz¹dzenia oœwietleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty
wszelkiego rodzaju oraz dachy;
? wchodzenia na obszary, które nie s¹ dopuszczone dla widzów (np. boiska, pomieszczenia wewnêtrzne, pomieszczenia
biurowe);
? rzucania wszelkimi przedmiotami ;
? u¿ywanie wulgarnego i obraŸliwego s³ownictwa, œpiewania obscenicznych piosenek i obra¿ania jakichkolwiek osób;
? rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul œwiec¹cych;
? sprzedawania towarów lub kart wstêpu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody OSiR.
? pisania na budowlach, urz¹dzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania;
? za³atwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaœmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie
przedmiotów;
? zas³anianie twarzy lub innego maskowania siê celem uniemo¿liwienia identyfikacji przez organa Policji i s³u¿by
porz¹dkowej;
? wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treœciach obraŸliwych lub prowokacyjnych;
? przebywania na obiekcie bez wa¿nego biletu, karnetu lub karty wolnego wstêpu;
? niszczenia mienia na stadionie w szczególnoœci zakazuje siê naruszania struktury elementów sta³ych stanowi¹cych
wyposa¿enie sektorów.
3.W przypadku zakwestionowania przedmiotów, o których mowa w ust. 1 przy wnoszeniu ich na stadion, mog¹ byæ one
zarekwirowane przez s³u¿by porz¹dkowe lub Policjê, bez prawa zwrotu.

§2
PRZEZNACZENIE
1.Stadion jest miejscem, na którym rozgrywane s¹ mecze pi³ki no¿nej oraz organizowane s¹ inne imprezy sportowe
i kulturalne.
2.Wszystkie mecze s¹ rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.
2a. Inne imprezy i zawody sportowe s¹ rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami Polskich Zwi¹zków Sportowych.
3.Klub nie gwarantuje rozegrania meczu w konkretnym dniu lub o okreœlonej porze, a OSiR zastrzega sobie prawo
do zmian og³oszonych terminów bez zapowiedzenia i z wy³¹czeniem odpowiedzialnoœci.
4.W przypadku kiedy mecz jest opóŸniony lub odroczony, decyzja o zwrocie op³at wejœciowych pozostaje
do wy³¹cznego uznania organizatora imprezy.
5.Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania stadionu musza byæ zgodne z powszechnie obowi¹zuj¹cym prawem.
6.Stadion nie jest powszechnie dostêpny.
7.Przebywanie na stadionie w dni bez imprez okreœla OSiR.
§3
KONTROLA WEJŒCIA
1.OSiR zastrzega sobie wy³¹czne prawo do wpuszczania osób na teren stadionu. Pod ¿adnym warunkiem nie bêd¹
wpuszczane na teren stadionu osoby, wobec których zastosowano zakaz wstêpu na stadiony (tzw. zakaz stadionowy).
2.O kolejnoœci wpuszczania i wypuszczania uczestników imprezy z obiektu Stadionu decyduje Organizator imprezy.
3.Osoby niepe³noletnie mog¹ przebywaæ na stadionie tylko wówczas, je¿eli posiadaj¹ imienne identyfikatory klubowe.
Identyfikatory musz¹ posiadaæ równie¿ osoby niepe³noletnie przebywaj¹ce pod opiek¹ rodziców (opiekunów).
Identyfikatory mo¿na otrzymaæ w klubie.
4.Przebywaæ na stadionie oraz korzystaæ z urz¹dzeñ stadionowych mog¹ tylko osoby posiadaj¹ce przy sobie wa¿n¹
kartê wstêpu lub inny dowód uprawniaj¹cy do przebywania na obiekcie.
5.Ka¿dy jest zobowi¹zany przy wejœciu na stadion, bez wezwania, okazaæ s³u¿bie porz¹dkowej swoj¹ kartê wstêpu lub
dowód uprawniaj¹cy do wstêpu. S³u¿ba porz¹dkowa ma prawo za¿¹daæ okazania dowodu to¿samoœci.
6.S³u¿ba porz¹dkowa jest uprawniona do sprawdzania osób równie¿ przy u¿yciu œrodków technicznych celem
stwierdzenia, czy nie stanowi¹ one zagro¿enia bezpieczeñstwa, np. wnoszenie i spo¿ywanie alkoholu lub narkotyków,
wnoszenie broni lub przedmiotów niebezpiecznych mog¹cych s³u¿yæ jako broñ.
7.OSiR zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren lub wydalenia z terenu osoby, która nie zezwoli na
przeszukanie przez pracownika OSiR lub policjanta.
8.Osoby, które nie posiadaj¹ kart wstêpu, nietrzeŸwe i osoby stwarzaj¹ce ryzyko niebezpieczeñstwa nie bêd¹
wpuszczane na stadion.
§4
ZACHOWANIE NA STADIONIE
1.Ka¿dy, kto przebywa na stadionie powinien siê zachowywaæ tak, aby nie szkodzi³ i nie zagra¿a³ innym.
2.Widzowie zobowi¹zani s¹ stosowaæ siê do zarz¹dzeñ Policji, Stra¿y Po¿arnej, s³u¿by porz¹dkowej oraz zaleceñ spikera
stadionu.
3.Widzowie musz¹ zajmowaæ miejsca okreœlone na karcie wstêpu, chyba ¿e zostan¹ inaczej poinstruowani przez
przedstawicieli OSiR lub Policji.
4.Wszystkie wejœcia i wyjœcia oraz drogi ewakuacyjne musz¹ byæ przejezdne.

ZAKAZ
PRZEBYWANIA NA TERENIE STADIONU BEZ WA¯NEGO BILETU WSTÊPU;
NISZCZENIA MIENIA NA STADIONIE.

§6
ODPOWIEDZIALNOŒÆ
1.Kierownik ochrony zobowi¹zany jest przed ka¿d¹ imprez¹, ustaliæ warunki wspó³pracy ze Stra¿¹ Po¿arn¹ i Policj¹.
2.Osoby naruszaj¹ce zasady bezpieczeñstwa i porz¹dku na stadionie bêd¹ poci¹gniête do odpowiedzialnoœci
karno-administracyjnej na podstawie Art.54 KW.
3.OSiR zastrzega sobie prawo usuniêcia z terenu OSiR przez s³u¿by porz¹dkowe lub Policjê, ka¿dej osoby nie stosuj¹cej
siê do powy¿szych zasad i przepisów lub której obecnoœæ na terenie OSiR jest lub mog³aby z ró¿nych powodów byæ
interpretowana jako Ÿród³o zagro¿enia innych osób.
4.W stosunku do osób nagminnie naruszaj¹cych niniejszy regulamin mo¿e zostaæ wydany zakaz wstêpu na stadion
(zakaz stadionowy).
5.Wypadki lub szkody nale¿y natychmiast zg³aszaæ u¿ytkownikowi stadionu.
6.Zgodnie z Ustaw¹ z 20.03.2009 r. o bezpieczeñstwie imprez masowych...kto nie wykonuje polecenia porz¹dkowego,
wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez s³u¿by porz¹dkowe
lub s³u¿by informacyjne, podlega karze grzywny nie ni¿szej ni¿ 2 000 z³.

POWY¯SZY REGULAMIN JEST UDOSTÊPNIONY WIDZOM
W POSTACI TABLIC INFORMACYJNYCH PRZY WEJŒCIACH NA STADION.

Gorzów Wlkp. dn.01.03.2016

