REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO W __________________
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm) ( Dz.U. z 2013 poz. 611 Brzmienie od 1 stycznia 2014)

1. Zarząd klubu w dalszej części regulaminu nazywany jest zarządcą.
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu Sportowego zobowiązane są do
bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Obiekt jest ogólnodostępny jedynie w czasie trwania odbywających się na Stadionie
imprez sportowych i kulturalnych.
4. Obiekt klubu nie jest ogólnodostępny poza terminami zawodów i treningów. Poza tymi
terminami należy uzgodnić możliwość korzystania z obiektu z Zarządcą.
5. Po godzinie 22:00 z części ogólnie dostępnych można korzystać jedynie, w podczas
trwania otwartych dla publiczności imprez sportowych i kulturalnych, do czasu ich
zakończenia.
6. Pozwolenie na wejście na Obiekt Sportowy i korzystania z niego, w częściach nie
będących ogólnie dostępnymi w jakikolwiek sposób wydaje jedynie Zarządca.
7. Osoby przebywające na Stadionie zobowiązane są do wykonywania poleceń Zarządcy
Obiektu
Sportowego.
8. W okolicznościach określonych w odrębnych przepisach wiążące polecenia dla osób
przebywających na Obiekcie Sportowym, w szczególności dla uczestników imprez
masowych, mogą wydawać funkcjonariusze Policji, a w razie konieczności również
przedstawiciele innych służb i organów do tego uprawnionych.
9. W trakcie trwania meczów piłkarskich zakaz wstępu mają osoby, wobec których
zastosowano zakaz wstępu na Obiekt Sportowy.
10. Jeżeli wstęp na imprezę lub mecz uzależniony jest od posiadania biletu, karty wstępu,
zaproszenia lub innego dokumentu, każda osoba przebywająca na Obiekcie Sportowym jest
zobowiązana okazać służbie porządkowej lub przedstawicielowi Zarządcy, bez wezwania,
bilet, kartę wstępu, zaproszenie lub inny dokument uprawniający do przebywania na
Obiekcie Sportowym.
11. Zabrania się wnoszenia na obiekt sportowy:
a. jakiejkolwiek broni;
b. wyrobów pirotechnicznych i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego
rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
c. alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających
środków;
d. materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
e. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, butelek,
przedmiotów które mogą być użyte w celu rzucenia na boisko i uszkodzenia ciała;
f. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgoda organizatora
g. zabrania się wprowadzania psów na boisko piłkarskie.
12. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, transmisję radiowe i
telewizyjne, profesjonalne filmowanie i wykonywanie zdjęć na Obiekcie Sportowym może
odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą zarządcy stadionu.
13. Każdy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkować będzie niezwłocznym
usunięciem z Obiektu Sportowego osoby naruszającej regulamin.
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