REGULAMIN

IMREZY MASOWEJ MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ ROZGRYWANYCH
PRZEZ STOMIL OLSZTYN NA STADIONIE OSiR W OLSZTYNIE
Na podstawie Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych (tekst jednolity Dz. U z 2013 poz.611 ) wprowadza się niniejszy regulamin
imprez masowych – meczów piłki nożnej:

Rozdział I

Zakres obowiązywania i organizator imprezy masowej
§1
1.Regulamin dotyczy imprez masowych – meczów piłki nożnej, organizowanych STOMIL OLSZTYN,
na terenie stadionu OSiR przy al. Piłsudskiego 69a w Olsztynie.
§2
1.Za organizacje i bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada OKS
STOMIL OLSZTYN
2.Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających bilety ,karnety oraz zaproszenia.

Rozdział II

Obowiązki uczestnika imprezy masowej – meczów piłki nożnej
§1
Stadion jest wynajmowany zgodnie z umową z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olsztynie oraz
miejscem, gdzie organizowane są imprezy sportowe (m.in. mecze piłki nożnej), artystyczne, rozrywkowe i inne.
§2
Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe
i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za
zgodą Klubu.
§3
pkt.1. Do wejścia na Stadion i korzystania z urządzeń stadionowych w czasie trwania imprezy uprawnione są wyłącznie osoby posiadające przy sobie ważny bilet
(karnet lub inny dokument wydany przez organizatora), identyfikator lub inny dokument ustalony
przez Klubu , dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem pesel.
Każdy posiadacz biletu musi być zaewidencjonowany w Centralnej Bazie Danych Kibiców PZPN
poprzez Elektroniczny System Ewidencji Kibiców ,który znajduje się w klubie (kasy biletowe).

pkt. 2. Klub jest uprawniony do zmiany zasad wchodzenia i przebywania oraz opuszczania stadionu
na stadionie o czym informował będzie w sposób ogólnie przyjęty w tym przez media, Internet oraz
spikera zawodów.
Pkt. 3. Kibice grup zorganizowanych drużyny gości będą wpuszczani na teren imprezy masowej
wyłączenie na sektor gości w ilości 300 osób.
pkt. 4. Uczestnik imprezy organizowanej na Stadionie - wchodzący lub przebywający na terenie
obiektu - ma obowiązek posiadać dokument tożsamości,
na każde żądanie służby porządkowej okazać dokumenty uprawniające do przebywania na imprezie
oraz poddać się przejrzeniu bagażu i odzieży. W razie braku dokumentu uczestnik nie zostanie
wpuszczony na obiekt.
pkt. 5. Osoby w wieku do 13 roku życia uczestniczą w imprezie masowej pod opieką osoby dorosłej.
§4
pkt.1. Uczestnik imprezy organizowanej na Stadionie ma obowiązek w czasie jej trwania (z
wyłączeniem przerwy) przebywać na miejscu zgodnym z oznaczeniem wskazanym na bilecie lub
karnecie oraz stosować się do zarządzeń Policji,
służb porządkowych oraz komunikatów ogłaszanych przez spikera. Miejscami na których mogą
przebywać kibice są to: sektory 1,2,3,4 ,ŁBN oraz sektorze gości, ciągi komunikacyjne, pozostałe
sektory są wyłączone.
Kto w czasie trwania imprezy sportowej przebywa w miejscach nie przeznaczonych dla
publiczności podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niżej niż 2.000 zł.
pkt. 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Stadionu broni lub innych przedmiotów
mogących w ocenie organizatora stanowić zagrożenie
(w tym: butelek szklanych, puszek, kijów, instrumentów z napędem mechanicznym itp.), materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
pkt. 3. Zabrania się wchodzenia i przebywania na terenie Stadionu osobom będącym pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków.
pkt. 4. Zabrania się:
- wejścia dzieci do 13 roku życia na stadion bez opieki osoby pełnoletniej.
- wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla uczestników imprezy, tj. płytę boiska, pomieszczenia
służbowe, płoty, maszty, strefy buforowe ,sektory wyłączone z użytkowania
- opuszczania w czasie trwania imprezy miejsca oznaczonego na bilecie lub abonamencie bez
zgody służby porządkowej;
- zasłaniania wizerunku twarzy garderobą lub innymi przedmiotami mogących mieć wpływ na rozpoznanie osoby.
- rzucania jakimikolwiek przedmiotami, szczególnie na płytę boiska lub w innych uczestników;
- wzniecania ognia, zapalania petard, fajerwerków itp.;
- głoszenia i wywieszania haseł (symboli, pieśni) o treściach obscenicznych wulgarnych
obraźliwych, rasistowskich itp.;
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania Stadionu, niszczenia jego
urządzeń poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie;
- prowokacji kibiców do działań nie zgodnych z prawem
§5
pkt.1.Klubu OKS Stomil Olsztyn zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone
na Stadionie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku Klubu lub spowodowanie zamieszek albo w nich uczestniczenie.
pkt. 2. Każda osoba obecna na meczu ma świadomość, że przebywa na własne ryzyko oraz ponosi
odpowiedzialność za szkody lub straty wynikające z jej działań na stadionie.
pkt.3.Poniesione szkody uczestnik imprezy organizowanej na Stadionie jest zobowiązany zgłosić
Kierownikowi ds. Bezpieczeństwa Imprezy Masowej lub innemu przedstawicielowi Klubu,

niezwłocznie po ich zaistnieniu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż 30
minut po zakończeniu imprezy (meczu).
§6
Klub zastrzega sobie prawo unieważnienia identyfikatorów, karnetów lub innych dokumentów
uprawniających do wejścia na stadion w przypadku wniosku Policji lub innych organów porządku
publicznego.
§7
Dziennikarze obsługujący imprezę mogą przebywać w miejscu dla prasy nad trybuną honorową
a fotoreporterzy w kamizelkach z napisem FOTO.
§8
Niniejszy regulamin obowiązuje na wszystkich meczach sezonu i Pucharu Polski
Dyrektor Klubu
Emil Wojda

PODAJE SIĘ DO POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI, ŻE IMPREZY
NA STADIONIE SĄ MONITOROWANE ELEKTRONICZNIE ORAZ
ICH PRZEBIEG UTRWALANY

