REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO
- stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 w
Warszawie
§1
Na podstawie przepisów Ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych” z dnia 20 marca 2009 roku (Dz.
U. Nr 62, poz. 504) z późniejszymi zmianami, postanawia się co następuje.
§2
Stadion przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie („Stadion”, „Obiekt”) jest siedzibą klubu piłkarskiego Legia
Warszawa SA („Legia”, „Klub”).
§3
Stadion jest obiektem, na którym organizowane są masowe imprezy sportowe (m.in. mecze piłki nożnej),
imprezy artystyczno-rozrywkowe i inne.
§4
Szczegółowe zasady postępowania i dostępności obiektu dla publiczności w czasie organizowanych
imprez masowych określa Regulamin imprezy masowej.
§5
W dniu imprezy masowej organizowanej na stadionie, miejsca dla publiczności będą wyłączone z
dostępności osób postronnych od godz. 8.00 do rozpoczęcia imprezy. Wejścia dla publiczności będą
uruchamiane każdorazowo minimum na dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem meczu. W
szczególnych i uzasadnionych przypadkach Klub może określić inne zasady otwierania wejść dla
publiczności.
§6
W dniach, których nie jest organizowana impreza masowa, wprowadza się następujące zasady
dostępności obiektu:
a) od godz. 09.00 do godziny 17.00 pomieszczenia biurowe dostępne są tylko dla osób
posiadających przepustki stałe/jednorazowe lub za zgodą Zarządu Klubu lub uprawnionego
pracownika,
b) od godziny 17.00 do godziny 22.00 wprowadza się nadzorowany dostęp do określonych
pomieszczeń,
c) od godziny 22.00 do godziny 09.00 na terenie obiektu mogą przebywać jedynie osoby, które
otrzymały zgodę Zarządu Klubu lub Dyrektora ds. bezpieczeństwa,
d) podopieczni Akademii Piłkarskiej z drużyn młodzieżowych wchodzą na Obiekt na podstawie na
podstawie identyfikatorów wydanych przez Akademię Piłkarską. Osoby wskazane przez nich jako
opiekunowie otrzymują prawo wejścia na obszar boisk treningowych,
e) przedstawiciele firm wykonujących cykliczne usługi, naprawy, remonty na terenie obiektu mogą
wjechać lub wejść na podstawie wcześniej przesłanych wykazów osób i pojazdów,

f)

spotkania, narady, wycieczki, grupowe zwiedzanie Muzeum Legii i stadionu mogą być
organizowane po uprzednim uzgodnieniu terminu, zasad i rodzaju z merytorycznym
pracownikiem Klubu,

g) wnoszone/wwożone i wynoszone/wywożone przedmioty wartościowe muszą być każdorazowo
zgłaszane pracownikowi ochrony na wejściu/wyjściu (wjeździe/wyjeździe).

§7
Przedstawiciele mediów mają prawo wstępu na teren obiektu w godz. 9.00 – 22.00 za okazaniem legitymacji
prasowej wydanej przez macierzystą redakcję oraz po uzyskaniu zgody Biura Prasowego. Wizyta na obiekcie
powinna być uprzednio zgłoszona w Biurze Prasowym Legii. Wstęp na imprezy masowe odbywa się na
podstawie akredytacji wystawianych przez Biuro Prasowe.
§8
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
Zarządu Klubu lub uprawnionego pracownika.
§9
Zabrania się bez zgody organizatora wnoszenia i posiadania na terenie Stadionu broni lub innych przedmiotów
mogących w ocenie organizatora stanowić zagrożenie dla innych osób, w tym: butelek, puszek, kijów,
instrumentów z napędem mechanicznym, itp., materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych.
§ 10
Zabrania się wchodzenia i przebywania na terenie Stadionu osobom będącym pod widocznym wpływem
alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
§ 11
Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu może skutkować niezwłocznym usunięciem ze
Stadionu.
§ 12
Zarząd Legia Warszawa S.A. zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na
Stadionie szkody.
§ 13
W przypadku naruszenia powyższych regulacji lub Regulaminu imprezy masowej Zarząd Klubu może podjąć
decyzję o wszczęciu wobec kibica procedury dyscyplinarnej, łącznie z nałożeniem klubowego zakazu
stadionowego, lub o podjęciu innych czynności przewidzianych obowiązującym prawem.
§ 14
Zarząd Klubu jest uprawniony do zmiany zasad dostępności stadionu, o czym informował będzie w sposób
ogólnie przyjęty, w tym przez media, Internet itp. lub do określenia odrębnego regulaminu związanego z
korzystaniem z wyodrębnionych części Obiektu, np. garażu.
§ 15
Regulamin obiektu sportowego – stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie wchodzi w
życie z dniem 29 stycznia 2013 r.
Zarząd Legia Warszawa SA
UWAGA :
PODAJE SIĘ DO POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI, ŻE OBIEKT JEST MONITOROWANY WIZYJNIE I
FONICZNIE.

