REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
1. Regulamin imprezy masowej zwany dalej regulaminem został wydany na podstawie zapisów ustawy
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U z 2019r. poz.2171 – tekst
jednolity oraz na podstawie przepisów europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów
widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w
Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. (Dz.U z 1995 r. nr 129, poz. 625) i przepisów kodeksu cywilnego
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w
sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy ONE SPORT sp. z o.o. dla imprezy masowej
zawodów żużlowych w dniach 4, 8, 15, 22 i 29 lipca 2020 r.
3. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu imprezy.
4. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, na stadionie obowiązuje limit kibiców - 25%
pojemności stadionu.
5. Wstęp na stadion odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji osoby
obecnej na imprezie masowej w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem
COVID-19 na stadionie podczas imprez organizowanych przez One Sport sp. z o.o., w tym w
oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do One Sport sp. z o.o. W tym zakresie
przebywanie na stadionie odbywa się na własną odpowiedzialność.
6. W trakcie imprezy masowej mają zastosowanie wszelkie powszechne przepisy państwowe dotyczące
zasad postępowania w czasie trwania pandemii COVID-19, a także inne, mające zastosowanie przy
imprezach masowych przepisy prawa, których poprzez wstęp na stadion uczestnik imprezy masowej
potwierdza.
7. Wstęp na teren obiektu w czasie imprezy odbywać się za okazaniem biletu jednorazowego, karnetu
lub zaproszenia. Uczestnicy imprezy do czasu zajęcia miejsc na widowni powinni mieć zakryte usta i
nos. Po opuszczeniu miejsca również realizowany jest obowiązek zakrywania ust i nosa. Organizator
ma prawo kontroli realizacji tego wymogu.
8. Na widowni udostępnione zostanie co czwarte miejsce, 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.
9. Kibice będą mogli zajmować na stadionie tylko specjalnie oznaczone miejsca.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała uczestnika imprezy masowej i
odmowy wstępu osobom z temperaturą powyżej 38 stopni Celsjusza, a uczestnik imprezy masowej
wyraża zgodę na taką czynność.
11. Przy wejściu na stadion obowiązuje dezynfekcja rąk. Organizator ma obowiązek udostępnić
dozowniki z płynem do dezynfekcji. Podczas wejścia na stadion kibice będą zobowiązani do
zachowania 2-metrowego odstępu w kolejce.
12. Uczestników imprezy masowej obowiązuje zakaz gromadzenia się w sektorach, w ciągach
komunikacyjnych i innych strefach.
13. Kasy biletowe w dniu zawodów będą NIECZYNNE.
14. Zabronione jest wnoszenie bagażu podręcznego na stadion, a także udostępnianie depozytów.
15. Nie wolno wprowadzać zwierząt na teren imprezy.
16. Maksymalna liczba osób jednorazowo przebywających w toaletach odpowiada liczbie kabin
toaletowych w danym zespole toalet. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przed każdą toaletą mobilną /
wejściem do toalety kabinowej.

17. Uczestnikom zgromadzonym na imprezie nie wolno posiadać żadnych napojów alkoholowych,
narkotyków oraz niebezpiecznych przedmiotów i materiałów.
18. W przypadku wystąpienia okoliczności ich posiadania interweniować będą służby porządkowe
organizatora.
19. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania nie narażającego na niebezpieczeństwo innych
uczestników imprezy.
20. Zabrania się rzucania jakimkolwiek przedmiotami w kierunku toru.
21. Zabrania się przynoszenia tzw. flag sektorowych.
22. Miejscami niedostępnymi dla uczestników imprezy są pas bezpieczeństwa, tor i park maszyn.
23. Podczas imprezy nie wolno reagować w sposób, który może doprowadzić do poszkodowania innych
uczestników imprezy.
24. Po zakończeniu imprezy należy skierować się do wyznaczonych kierunków ewakuacyjnych.
25. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służby
porządkowej, informacyjnej lub bezpośrednio do służby medycznej.
26. Zakazuje się wstępu na imprezę masową –osobie:
a. wobec której wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub
zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez
masowych,
b. wobec której wydano zakaz zagraniczny lub klubowy zakaz stadionowy,
c. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych lub poddania się badaniu stanu trzeźwości,
d. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających
i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
e. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego,
f. małoletniej do lat 13, niebędącej pod opieką opiekuna.
27. Na imprezę mogą być nie wpuszczone osoby nieposiadające dokumentu tożsamości.
28. Osoby nieletnie na teren imprezy będą wpuszczane w towarzystwie ich opiekunów (osób
pełnoletnich).
29. Wszelkie problemy i zapytania dotyczące imprezy należy zgłaszać do służby porządkowej lub
informacyjnej imprezy, oznaczonej specjalnym strojami z identyfikatorami.
30. Organizator imprezy jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności
zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
31. Organizator imprezy ma prawo do rejestrowania i utrwalania wizerunku osób będących na imprezie
w celach marketingowych, wizerunkowych, itp.
32. Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany do przestrzegania podanego przez Organizatora (np.
na telebimie lub przez spikera) planu wyjścia ze stadionu.
33. W przypadku zmiany decyzji Rady Ministrów dot. udziału kibiców na zawodach, osobom
posiadającym ważny bilet wraz z potwierdzeniem zakupu , przysługuje zwrot pieniędzy.

