
Załącznik nr 1 

REGULAMIN 

IMPREZ MASOWYCH 

ORGANIZOWANYCH NA STADIONIE IM. A. SMOCZYKA 

 

Na podstawie ustawy z 2013r. poz. 611 o Bezpieczeństwie Imprez Masowych oraz rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.po 

1031)   przedstawia się poniższy regulamin imprez masowych sportowych 

 

§1 

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas masowych imprez sportowych (zawodów 

żużlowych) organizowanych w sezonie 2020 na Stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie w 

czasie obowiązywania stanu epidemii. 

2. Regulamin określa prawa i obowiązki organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się 

uczestników imprez masowych. 

3. Uczestnicy imprez masowych są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień 

niniejszego regulaminu. 

 

§2 

SPOSÓB ORGANIZACJI IMPREZY MASOWEJ SPORTOWEJ 

1. Za bezpieczeństwo uczestników imprezy masowej odpowiada organizator. 

2. Impreza masowa jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę 

(bilety jednorazowe, karnety, zaproszenia imienne). 

3. Dokumenty o których mowa w pkt. 2 nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania imprezy 

masowej.  

 

§3 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY MASOWEJ 

1. Uczestnik imprezy jest zobowiązany: 

• posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych 

i informacyjnych organizatora imprezy masowej dokument uprawniający do wejścia  

i przebywania na imprezie masowej oraz dokument potwierdzający tożsamość, 



• zajmować miejsce wyłącznie dokładnie wskazane przez organizatora meczu tj. 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii, co czwarte miejsce na widowni, w rzędach 

naprzemiennie. Obowiązek zajmowania co czwartego miejsca na widowni, w rzędach 

naprzemiennie nie dotyczy: 

▪  uczestnika imprezy z dzieckiem poniżej 13 roku życia,  

▪ uczestnika imprezy z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z 

orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może 

poruszać się samodzielnie, 

▪ osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 

Nie obowiązuje oznaczenie miejsca określone w dokumencie uprawniającym do 

przebywania na imprezie masowej.  

• zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i nie zagrażać 

bezpieczeństwu innym uczestnikom imprezy masowej, 

• stosować się do poleceń pracowników służb porządkowych i informacyjnych 

organizatora imprezy masowej oraz spikera a w przypadku podjęcia interwencji przez 

Policję lub innych uprawnionych służb lub organów stosować się do ich poleceń, 

• posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych  

maseczkę ochronną,  

• realizować obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką ochronną do czasu zajęcia 

przez niego wyznaczonego miejsca oraz podczas poruszania się po terenie stadionu, 

przestrzegać zasad zachowywania odległości od innego uczestnika imprezy masowej, 

wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów, chyba że uczestnik imprezy 

masowej uczestniczy w niej z  dzieckiem poniżej 13 roku życia bądź uczestnik 

imprezy masowej uczestniczy w niej z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z  orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia  nie może 

poruszać się samodzielnie bądź uczestnik imprezy uczestniczy w niej z osobą 

wspólnie zamieszkującą lub gospodarująca.  

 

§4 

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE MASOWEJ 

1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową osobie: 

• wobec której zostało wydane orzeczenie: 



a) zakazujące wstępu na imprezę masową, 

b) 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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.3), 

• osobie, wobec której zastosowano zakaz klubowy lub zakaz zagraniczny, 

• osobie odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy  

o bezpieczeństwie imprez masowych lub poddania się badaniu stanu trzeźwości, 

• znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających 

i psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

• zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie lub powodującej zagrożenie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

• małoletniej do lat 13 bez opieki osoby pełnoletniej.  

2. Ponadto zabrania się wnoszenia lub posiadania: 

• napojów alkoholowych zawierających więcej niż 3,5% alkoholu, środków 

odurzających i substancji psychotropowych, 

• broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, 

materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

• pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, 

• butelek szklanych, 

• drzewców do flag i transparentów, 

• kominiarek mogących służyć do maskowania się celem identyfikacji przez Policję  

i służby porządkowe, 

• zwierząt, 

• bagażu podręcznego. 

3. Zabrania się również: 

• wchodzenia na obszary, które są niedostępne dla publiczności  

(pas bezpieczeństwa – w trakcie trwania zawodów żużlowych, park maszyn), 

• przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego 

użytku, w szczególności: fasady, płoty, mury, ogrodzenia, pomosty kamerowe, 

maszty, dachy, 

• gromadzenia się kibiców w sektorach oraz przed stadionem,  

• rzucania wszelkimi przedmiotami, 

• używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych lub 

naruszających dobre obyczaje piosenek, 



• rozniecanie ognia, zapalanie fajerwerków, używanie rac świetlnych, 

• pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania, 

• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi 

i zaśmiecania terenu imprezy, 

• wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach obraźliwych  

i prowokujących, 

• sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków 

i przeprowadzania zbiórek bez zgody organizatora, 

• zasłaniania twarzy celem uniemożliwienia identyfikacji przez Policję lub służby 

porządkowe. 

4. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy w przypadku braku wolnych miejsc. 

5. Organizator może utrwalać przebieg imprezy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz  

i dźwięk. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania lub wydalenia z terenu obiektu osoby, 

która nie zezwoli na przeszukanie przez służby porządkowe. 

 

 

§5 

UPRAWNIENIA UCZESTNIKA IMPREZY MASOWEJ 

1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo : 

• przebywać na terenie stadionu w czasie trwania imprezy masowej od chwili 

udostępnienia obiektu do czasu zakończenia przez organizatora imprezy masowej, 

• do uzyskania informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych  

i sanitarnych, 

• korzystać z pomocy medycznej na imprezie masowej. 

2. Uczestnik imprezy masowej jest również uprawniony do: 

• składania skarg i wniosków, 

• żądania od organizatora zwrotu kosztów za niewykorzystane karty wstępu uprawniające 

do udziału w imprezie masowej powstałych z winy lub przyczyn niezależnych od 

organizatora.  

3. Uczestnik imprezy masowej zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do organizatora meczu 

związanych z potencjalnym zakażeniem podczas trwania imprezy masowej wirusem SARS-

CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19. 

 

 

§6 



PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku podczas 

zapisów foto i TV w trakcie trwania imprezy masowej. 

2. Za nieprzestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna 

wynikająca z przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 

3. Regulamin imprezy masowej wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2020 r.   

 

 

 

 

Leszno, dnia 17.06.2020r. 

 

 

Unia Leszno Sportowa S.A. 


