
REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO
§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady udostępniania obiektu.

§ 2
Obiekt jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu 
wizyjnego.

§ 3
3.1  Pozwolenie wejścia na teren obiektu oraz możliwość pozo-
stania na nim leży w gestii właściciela obiektu.
3.2  Osoba przebywająca na terenie obiektu zobowiązana 
jest stosować się do poleceń porządkowych wydawanych na 
podstawie niniejszego regulaminu przez organizatora.
3.3  Wszystkie osoby wchodzące na teren obiektu mogą zostać 
poddane czynnościom polegającym na kontroli zawartości 
bagażu. Osoby odmawiające poddania się tym czynnościom nie 
zostaną wpuszczone na teren obiektu.
3.4  Wstęp i przebywanie na obiekcie osoby małoletniej do lat 
13-tu następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 4
4.1  W dniu organizowanej imprezy masowej – meczu piłki nożnej 
siłownia stadionowa „ARMS UP” jest wyłączona z użytkowania.
4.2  Wejścia dla publiczności będą uruchamiane każdorazowo 
na co najmniej godzinę przed planowanym rozpoczęciem meczu 
piłki nożnej.

§ 5
W dniach, w których imprezy masowe, nie są organizowane 
wprowadza się szczegółowe zasady dostępności obiektu:
5.1  Od godziny 8:00 do 20:00 wprowadza się nadzorowany wstęp 
do budynku. Wszystkie osoby wchodzące do budynku muszą 
przedstawić pracownikowi służby ochrony cel swojej wizyty.
5.2  Od godziny 22:00 do godziny 6:00 na terenie obiektu mogą 
przebywać jedynie osoby, które otrzymały pisemna zgodę 
Zarządu lub Kierownika Obiektu.
5.3  Grupy trenujące, trenerzy oraz osoby im towarzyszą-
ce wchodzą na teren obiektu na podstawie identyfikatora lub 
wykazów przygotowanych przez kierownictwo zespołów po 
uprzednim uzyskaniu prawa wejścia na obszar boisk treningo-
wych przez osoby wskazane jako opiekunowie.
5.4  Spotkania, narady, wycieczki grupowe, zwiedzanie stadionu 
mogą być organizowane po uprzednim uzgodnieniu terminu 
i zasad użytkowania z Kierownikiem Obiektu.
5.5  Nagrywanie radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywa-
nie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą 
Zarządu / Kierownika Obiektu.

§ 6
Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu przedmio-
tów mogących stanowić zagrożenie dla innych osób, w szcze-
gólności:
(a)  broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów 
mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i mienia;
(b)  materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz 
substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju ma-
teriałów pożarowo niebezpiecznych;
(c)  pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych 
z twardego materiału, w tym butelek plastikowych zamkniętych 
o pojemności powyżej 0,5 litra;
(d)  alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub 

innych podobnie działających środków;
(e)  materiałów zawierających treści rasistowskie, polityczne 
lub wulgarne;
(f)  pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub far-
bujących;
(g)  materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za 
pisemną zgodą organizatora imprezy / właściciela / użytkowni-
ka obiektu;
(h)  kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu 
urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem prze-
znaczonych do ściśle prywatnego użytku;
(i)  urządzeń służących do przesyłania obrazu dźwięku, opisu 
wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem 
dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora / właściciela / 
użytkownika obiektu.

§ 7
Na terenie obiektu zabrania się:
(a)  przebywania osobie znajdującej się pod widocznym wpływem 
alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych 
podobnie działających środków;
(b)  przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczno-
ści; zakaz dotyczy w szczególności: terenu, na którym rozgrywane 
są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla 
powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, 
dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kame-
rowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do 
innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają 
wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organiza-
tora imprezy;
(c)  rzucania przedmiotami, mogącymi stanowić zagrożenie dla 
życia i zdrowia dla osób znajdujących się na terenie obiektu;
(d)  głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, 
wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle naro-
dowościowym, religijnym, społecznym, itp.;
(e)  używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia 
twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
(f)  zanieczyszczania lub zaśmiecania obiektu;
(g)  rozniecania ognia oraz palenia tytoniu;
(h)  używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich prze-
znaczeniem;
(i)  wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodni-
ków.

§ 8
8.1  Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu 
mogą być usunięte z terenu obiektu.
8.2  Właściciel / zarządca / użytkownik obiektu / organizator 
imprezy masowej przeprowadzanej na obiekcie zastrzega sobie 
prawo do:
(a)  dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na obiekcie 
szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku;
(b)  unieważnienia dokumentu uprawniającego do wejścia na 
mecz piłki nożnej / imprezę masową zgodnie z przepisami ob-
wiązującego prawa.

§ 9
Regulamin obiektu – stadionu piłkarskiego wchodzi w życie 
z dniem 1 marca 2017 r.
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