REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

pn.

„Rozgrywki Piłki Ręcznej Kobiet
PGNiG Superliga w sezonie 2020/2021”
Postanowienia Ogólne
§1
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Imprezie, należy przez to rozumieć imprezę masową
organizowaną w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie przy ulicy Śniadeckich 4
według terminarza rozgrywek.
2. Impreza ma charakter zamknięty przez co rozumie się, że dla uczestnictwa w niej lub
przebywania na terenie imprezy wymaga się zakupu biletów.
Organizatorem imprezy jest:
Piłka Ręczna Koszalin S.A.
Hala Widowiskowo - Sportowa w Koszalinie
ul. Śniadeckich 4 , II piętro 75 - 453 Koszalin
§2
1. Niniejszy regulamin stworzono w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 20 marca 2009
r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z dnia 21 kwietnia 2009
r.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie
wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby
porządkowa i służby informacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1347).
2. Wszystkie osoby uczestniczące w Imprezie lub przebywające na terenie w trakcie
Imprezy, podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz przepisom
porządkowym wynikającym z ustawy powołanej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wejście
na teren Imprezy oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.
3. Osoby niepełnoletnie, a więc takie, które nie ukończyły 18 roku życia mogą przebywać
na terenie Imprezy tylko i wyłącznie pod opieką swoich prawnych opiekunów lub za ich
zgodą.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zgody na wejście na jej teren osobom, co do
których istnieje podejrzenie, że swoim zachowaniem mogą naruszyć zasady
bezpieczeństwa, a w szczególności osobom w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwym
oraz takim, których zachowanie wskazuje na użycie środków odurzających lub
psychotropowych. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zgody na
uczestnictwo w Imprezie bez podania przyczyny.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wydzielenia specjalnych miejsc, dostępnych
wyłącznie dla tzw. VIP-ów, czyli osób w szczególny sposób uprzywilejowanych, a tym

samym niedostępnych dla pozostałych uczestników Imprezy. Takie miejsca zostaną
specjalnie oznaczone.
6. Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji i utrwalenia przebiegu Imprezy na
nośnikach dźwięku i obrazu przy pomocy urządzeń rejestrujących i ewentualnego
rozpowszechniania zarejestrowanego materiału w całości bądź w fragmentach, zarówno
w celach komercyjnych, jak i reklamowych.
Zasady Bezpieczeństwa
§3
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na Imprezie oraz porządku podczas
trwania Imprezy, Organizator zapewnia w szczególności:
1. spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, a w szczególności w
przepisach prawa budowlanego, przepisach sanitarnych i w przepisach dotyczących
ochrony przeciwpożarowej,
2. wprowadzenie podwójnej kontroli osób wchodzących na teren Imprezy, w celu
wyeliminowania możliwie wszystkich wnoszonych przez nie przedmiotów, które
mogą zagrozić życiu lub zdrowiu osób trzecich,
3. służbę porządkową i informacyjną odpowiednio wyszkoloną i wyposażoną,
4. pomoc medyczną oraz zabezpieczenie higieniczno-sanitarne,
5. drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji,
6. organizacje łączności pomiędzy podmiotami zabezpieczającymi bezpieczeństwo
Imprezy,
7. sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz inne środki niezbędne przy zabezpieczeniu działań
ratowniczo-gaśniczych. W tym przedmiocie zostanie wydana instrukcja
przeciwpożarowa.
§4
Służby porządkowe i informacyjne organizatora Imprezy masowej, w tym pracownicy agencji
ochrony osób i mienia, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu,
są uprawnieni do:
1. sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie, w tym w miejscach
przeznaczonych dla VIP-ów,
2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży, osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te
wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu,
4. stwierdzenie uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku
stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
5. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku nie
wykonania tych poleceń - wezwanie ich do opuszczenia Imprezy,
6. użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, w przypadku
zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby
porządkowej łub inną osobę, na zasadach określonych w art. 36 ust. 1 pkt 4) ustawy z

dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 z
późniejszymi zmianami),
7. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
Czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie będą wykonywane w sposób
możliwie najmniej naruszający godność oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do
której zostały podjęte.
§5
Służby porządkowe są obowiązane:
1. odmówić wstępu na Imprezę:
a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
– zakazujące wstępu na imprezę masową,
– zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez
masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,
c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy,
d) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3
ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
e) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
f) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki odurzające
lub substancje psychotropowe,
g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
2. odmówić wstępu na imprezę masową osobie nieposiadającej biletu wstępu lub innego
dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej;
3. usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu)
lub regulaminem imprezy masowej;
4. usunąć z miejsca przeprowadzania Imprezy osoby, o których mowa pkt 1 lit. a-c.
§6
Uczestnikom Imprezy i osobom przebywającym na terenie Imprezy zabrania się:
1. wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
substancji żrących i wydzielających nieprzyjemne zapachy,
2. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia wyłączone z
powszechnego użytku, szczególnie fasady, płotki ochronne, mury, zamknięcia,
urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty, dachy i inne,
3. wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów, w szczególności

zaplecze hali, pomieszczenia służbowe, szatnie, stanowiska akustycznooświetleniowe,
4. rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
5. używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek
lub zachowywania się w sposób naruszający dobre obyczaje, w tym obrażania osób
trzecich,
6. rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub odpalania urządzeń pirotechnicznych,
7. zaśmiecania terenu imprezy,
8. prowadzenia agitacji politycznych, a w szczególności kampanii wyborczych,
9. prowadzenia kampanii reklamowych bez pisemnej zgody Organizatora,
10. wprowadzania zwierząt,
11. palenia tytoniu na terenie imprezy, poza miejscami wyraźnie wydzielonymi i
oznaczonymi
oraz wszelkich innych zachowań społecznie nieakceptowanych lub mogących zagrozić
bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu osób trzecich, a także ich dobrom materialnym.
§7
1. W trakcie Imprezy mają zastosowanie wszelkie powszechne przepisy państwowe
dotyczące zasad postępowania w czasie trwania epidemii wywołanego zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2, w tym w szczególności ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1239, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020
roku
w
sprawie ustanowienia
określonych
ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.
1356 z późn. zm.) a także inne, mające zastosowanie przy imprezach masowych
przepisy prawa, których poprzez wstęp na Halę uczestnik imprezy masowej
potwierdza.
2. Wstęp na teren Imprezy odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i
bezwarunkowej akceptacji osoby obecnej na Imprezie w zakresie przyjęcia ryzyka
związanego z potencjalnym zakażeniem, w tym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
(lub jego pochodną) wywołującego chorobę COVID-19 i wszelkich z tego tytułu
powikłań. W tym zakresie przebywanie na terenie Imprezy odbywa się na własną
odpowiedzialność.
3. Każda osoba przebywająca na terenie Imprezy, do czasu zajęcia przypisanego miejsca
oraz podczas poruszania się po terenie Imprezy, zobowiązana jest do zakrywania ust i
nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy, z zastrzeżeniem, iż powinny zostać one
zdjęte na polecenie służb porządkowych lun informacyjnych, w szczególności w celu
sprawdzenia tożsamości. Organizator ma prawo kontroli realizacji tego wymogu.
Rekomendowane jest zakrywanie ust i nosa przez cały czas trwania Imprezy.
4. Osoby nieposiadające maseczki lub przyłbicy lub niemogące ich założyć z
jakichkolwiek powodów, w tym osoby zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa z
przyczyn zdrowotnych, nie zostaną wpuszczone na teren imprezy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała uczestnika Imprezy i
odmowy wstępu osobom z temperaturą powyżej 37,2 stopni Celsjusza, a uczestnik
Imprezy wyraża zgodę na taką czynność.
6. Uczestnik Imprezy zobowiązuje się przestrzegać zasad zachowywania dystansu

społecznego.
7. Każda osoba wchodząca i przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest poddać
się obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych na terenie obiektu przez
Klub, zgodnie ze wskazaną w tych miejscach instrukcją.
8. Uczestników Imprezy obowiązuje zakaz gromadzenia się w sektorach, w ciągach
komunikacyjnych i innych strefach.
9. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zachowania na terenie imprezy dystansu 1,5
metra, a także zajęcia wskazanego miejsca przez Organizatora. Powyższe nie dotyczy
osób uczestniczących w Imprezie z dzieckiem poniżej 13 roku życia, z osobą z
orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz osób, które ze względu na stan
zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie oraz osób wspólnie zamieszkujących lub
gospodarujących.
10. Maksymalna liczba osób jednorazowo przebywających w toaletach odpowiada liczbie
kabin toaletowych w danym zespole toalet. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przed każdą
toaletą.
11. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do przestrzegania podanego przez Organizatora
(np. na telebimie lub przez spikera) planu wyjścia z terenu Imprezy.
12. Osobie, która nabyła prawo uczestniczenia w Imprezie na podstawie biletu wstępu,
karnetu, zaproszenia etc., w przypadku, gdy nie zostanie wpuszczona przez
Organizatora na Imprezę z powodu obostrzeń związanych ze stanem epidemii
wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, nie przysługuje prawo do
jakiejkolwiek rekompensaty, w tym zwrotu równowartości ceny biletu.
13. W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi ze stanem epidemii
wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 uczestnictwo w Imprezie może być
uzależnione od kolejności wejścia na Halę.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do bieżącej aktualizacji niniejszego regulaminu w
trakcie trwania Rozgrywek Piłki Ręcznej Kobiet PGNiG Superligi w sezonie
sportowym 2020/2021 w związku z wprowadzanymi obostrzeniami związanymi ze
stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Postanowienia Końcowe
§8
1. Osoby przebywające na terenie Imprezy zobowiązane są do bezwzględnego
przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zarządzeń wydanych przez Organizatora i
poleceń służb porządkowych.
2. Osoby naruszające bezpieczeństwo lub porządek obowiązujący na terenie Imprezy,
zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej i usunięte z ternu Imprezy lub
przekazane Policji.
§ 9
1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.

