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Załącznik nr 15

REGULAMIN IMPREZY
„FIS Grand Prix w skokach narciarskich Kobiet i Mężczyzn”
Wisła, 22 - 24 lipca 2022 r.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem imprezy”) został wydany na
podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych, tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm. (zwanej dalej:
„Ustawą”) oraz innych przepisów, których postanowienia mają bezpośredni wpływ na
organizację Imprezy oraz jej przebieg.
2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: „FIS GRAND PRIX w
skokach narciarskich”, które odbędą się w dniach 22-24 lipiec 2022 r. na obiekcie
skoczni narciarskiej w Wiśle-Malince, (zwanej dalej: "Imprezą"), reprezentowaną przez
Śląsko – Beskidzki Związek Narciarski ul. Wyzwolenia 67 , 43 – 460 Wisła, tel. Tel.
033 855 51 05 fax. 033 855 51 05 (zwany dalej: "Organizatorem").
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
przebywać na Terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba
przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do
postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z Terenu, na którym
przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto
uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu
wstępu na Imprezę.
5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
•

•

•

•

Bilet - oznacza indywidualną zgodę wejścia na teren imprezy - w odpowiednim
sektorze przewidzianym dla publiczności , który przy pierwszym wejściu na teren
imprezy zostanie zeskanowany i pozbawiony kuponu kontrolnego.
Organizator – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub
jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę
masową,
Kierownik do spraw bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć osobę
wyznaczoną przez organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej:
Służba informacyjna – należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi
do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, w tym prezenter lub
spiker imprezy;

•

•

•

•

•

•

•

•

Służba porządkowa – należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi
do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, wpisane na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 oraz
z 2018 r. poz. 138, 650, 1629 i 1669).
Czas trwania imprezy masowej – należy przez to rozumieć czas od chwili
udostępnienia miejsca takiej imprezy jej uczestnikom, do chwili opuszczenia przez
nich tego miejsca, zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu na jej
przeprowadzenie.
Strefa – należy przez to rozumieć odpowiednio wyodrębnioną i oznakowaną przez
organizatora część miejsca imprezy, która może być dostępna całkowicie, dostępna
częściowo lub niedostępna dla uczestników, w zależności od potrzeb związanych
z bezpieczeństwem osób lub mienia, albo z przyczyn organizacyjnych.
Sektor – należy przez to rozumieć odpowiednio wyodrębnioną i oznakowaną część
widowni przeznaczoną dla ogółu publiczności bądź wydzieloną część dostępna dla
osób posiadających ważne zaproszenie lub identyfikator wydany przez
organizatora imprezy.
Liczba miejsc dla osób na imprezie masowej – należy przez to rozumieć liczbę
udostępnionych przez organizatora miejsc na stadionie, w innym obiekcie
niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy
masowej, ustaloną na podstawie przepisów prawa budowlanego i przepisów
dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
Teren Imprezy - oznacza wygrodzony teren skoczni na którym przeprowadzana
jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z
ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą – teren
imprezy podzielony zostanie na sektory do których dostęp określony będzie
poprzez organizatora w niniejszym regulaminie.
Uczestnik Imprezy - oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie
ważnego biletu, zaproszenia lub identyfikatora wydanego przez organizatora.
Uczestnikiem Imprezy może być osoba małoletnia znajdująca się pod opieką osoby
dorosłej, osoba małoletnia przebywa tylko i wyłączne na odpowiedzialność osoby
dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu biletów zarówno dla osoby
małoletniej jak i dorosłej.
Osoba małoletnia - to osoba która nie ukończyła 18 roku życia (art. 10 kodeksu
cywilnego).

II. SPRZEDAŻ BILETÓW
Informacje ogólne
1. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Zakazana
jest odsprzedaż Biletów po cenie wyższej niż wydrukowana na Bilecie. Zakazana jest
odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, odsprzedaż zarobkowa poza
autoryzowanymi punktami sprzedaży, itp.

2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks
wykroczeń: "Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy
artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz
podżeganie i pomocnictwo są karalne."
3. Organizator ostrzega, że okazanie przez Uczestnika Imprezy biletu nieautentycznego
skutkować będzie odmową wstępu na Imprezę.
4. Prawo do wstępu na teren imprezy będzie miała osoba posiadająca wyłącznie bilet
oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. W przypadku
opuszczenia terenu imprezy bilet traci ważność i nie upoważnia do ponownego wejścia.
Zniszczenie biletu powoduje jego unieważnienie i utratę prawa do wstępu na teren
imprezy.
5. Obsługa weryfikacji biletów będzie prowadzona przez pracowników platformy
eBilet.pl.
6. Kasy biletowe będą prowadzone przez pracowników platformy eBilet.pl.
7. Miejsca sprzedaży biletów:
Bilety będą sprzedawane poprzez platformę internetową na stronie www.eBilet.pl
8. Bilety są imienne. Bilet imienny uprawnia do wejścia jedynie osobę, której imię i
nazwisko zostało wskazane na Bilecie.
9. Osoba dokonująca zakupu Biletów dla innych osób, jest zobowiązana do podania ich
imienia i nazwiska w trakcie dokonywania zakupu.
10. Organizator dopuszcza możliwość zmiany danych osobowych na Bilecie imiennym za
opłatą w wysokości 20 zł za jeden bilet, powiększonej o koszty dostawy nowego biletu.
Złożenie

wniosku

o
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przez

stronę

https://sklep.ebilet.pl/changetickets . Zmiana jest możliwa pod warunkiem odesłania
oryginalnego Biletu do siedziby eBilet, zaksięgowania opłaty za zmianę oraz za koszty
wysyłki oraz wypełnienia oświadczenia dotyczącego zmiany danych osobowych nie
później niż w terminie:
a) 3 dni roboczych przed Wydarzeniem w przypadku biletów domowych,
b) 14 dni roboczych w przypadku wybrania opcji dostawy za pośrednictwem Poczty
Polskiej,
c) 6 dni roboczych przed Wydarzeniem w przypadku wybrania opcji dostawy kurierem

11. Zmiana danych na Bilecie jest możliwa jedynie raz. Z wnioskiem o zmianę może
zwrócić się wyłącznie właściciel rezerwacji.
12. W przypadku zmiany danych na biletach domowych (do samodzielnego wydruku) nie
ma możliwości wyboru dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera. W
przypadku zmiany danych na Biletach zakupionych z opcją dostawy za pośrednictwem
Poczty Polskiej lub kuriera nie ma możliwości wyboru biletu domowego (do
samodzielnego wydruku), wyjątek stanowi sytuacja, w której zmiana danych na
Biletach zakupionych z opcją dostawy Poczty Polskiej lub kuriera, będzie następować
w terminie od 14 do 7 dni przed wydarzeniem. W takich przypadkach Bilety ze
zmienionymi danymi zostaną dostarczone w formie biletu domowego.
13. Zmiany danych na Biletach nie będą dokonywane na miejscu wydarzenia w dniu
Zawodów.
14. Nie ma możliwości dokonania zmiany danych na Biletach zakupionych poprzez
nieoficjalne kanały dystrybucji, inne niż wskazane w punkcie 7, w szczególności
serwisy społecznościowe, portale aukcyjne oraz serwisy zajmujące się odsprzedażą
biletów.
III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY
1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobom posiadającym Bilety, które przy
pierwszym wejściu zostaną pozbawione kuponu kontrolnego biletu lub zeskanowane.
2. Bilet bez kuponu kontrolnego uczestnik imprezy jest zobowiązany nosić przy sobie. W
przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku do 18 lat, może on
uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
3. Identyfikator będzie miał postać laminowanej karty. Wzór identyfikatora ustala
Organizator, Uczestnik ma obowiązek nosić identyfikator na terenie imprezy w sposób
umożliwiający szybką identyfikację uczestnika imprezy. Z identyfikatora może
korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie identyfikatora; uszkodzenie,
zerwanie, zgubienie lub kradzież Identyfikatora powoduje utratę jego ważności.
4. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek wstęp na Teren Imprezy nie
przysługuje następującym osobom
a. wobec której zostało wydane 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 zakaz klubowy;

c. odmawiającej poddania się czynnościom : legitymowania osób w celu ustalenia ich
tożsamości, przeglądania zawartości bagaży i odzieży,
d. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków, o ile ich zachowanie
zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych osób bądź tychże osób,
e. posiadającym broń lub inne przedmioty niebezpieczne, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe,
środki odurzające substancje psychotropowe;
f. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego
g. używającym elementów odzieży lub przedmiotów służących do zakrycia twarzy lub
do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji – z wyłączeniem środków
bezpieczeństwa stosowanych na podstawie przepisów związanych z panującą
sytuacją epidemiologiczną,
h. głoszącym i wywieszającym hasła o treściach obscenicznych, obraźliwych,
wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym,
religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych
uczestników imprezy masowej do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie
pieśni lub okrzyków o takim charakterze.
5. Osoby małoletnie do lat 5 posiadające dokument tożsamości lub potwierdzone wiek
innym dokumentem i pozostające pod opieką osób pełnoletnich posiadają bezpłatne
prawo wstępu na teren imprezy tylko do sektorów A7 i A8,
6. Po opuszczeniu przez uczestnika wyznaczonego terenu imprezy bilet wstępu traci
ważność;
7. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej
osobom:
a) nie posiadającym biletu
b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków, o ile ich zachowanie
zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych osób bądź tychże osób,
c) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub
substancje, o których mowa w części III pkt. 12 Regulaminu,
d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
e) noszącym buty o metalowych zakończeniach,
f) które uniemożliwiają swą identyfikację,
g) posiadającym plastikowe lub szklane pojemniki lub puszki.,
h) nie posiadającym dokumentu tożsamości.

8.Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy
zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych w tym
Kierownika do spraw Bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może
wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną
odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
9. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy
obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
10. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych,
urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są
korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
11. Zakazane jest rozniecanie i podsycania ognia, rzucanie przedmiotami, załatwianie
potrzeb fizjologicznych poza toaletami oraz zaśmiecania terenu imprezy,
12. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych,
- wyrobów pirotechnicznych,
- materiałów pożarowe niebezpiecznych,
- napojów alkoholowych,
- środków odurzających lub substancji psychotropowych,
- profesjonalnego sprzętu nagrywającego audio-video,
- materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne,
lub wulgarne;
- pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
- wskaźników laserowych;
- napoi w plastikowych butelkach, szklanych i metalowych opakowaniach,

Ponadto zakazuje się wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów – przewodników na Teren
Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej
lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
Zabrania się używania dronów w przestrzeni nad terenem imprezy masowej za wyjątkiem
sprzętu wykorzystywanego dla potrzeb organizatora imprezy.
Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i
Informacyjnych.
Wstęp do poszczególnych sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim biletem lub
identyfikatorem wydanym przez organizatora;
IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE
IMPREZY

1. Organizator wyznacza strefy podziału Terenu Imprezy na:
•

•

•

•
•

sektor A – sektor podzielony na podsektory A0, A5, A6 dostępne dla ekip
radiowych i telewizyjnych TV, prasy, fotoreporterów, osób posiadających bilety
wstępu ze wskazaniem konkretnego sektora, gości zaproszonych – sektor
dostępny tylko dla osób z ważnymi biletami, zaproszeniami, akredytacjami
prasowymi, identyfikatorami wydanymi przez organizatora. Wyjście do sektora
A bramką wejściowa nr 2.
sektor A3, A4, – prawa strona skoczni. Sektor A3 i A4 sektory z miejscami
siedzącymi, sektor A8 wyłącznie z miejscami stojącymi – sektory dostępne dla
wszystkich uczestników imprezy posiadających ważny bilet lub identyfikator
wydany przez organizatora. Wejście do sektora A3, A4,bramką wejściowa nr 1
od strony miejscowości Wisła ( patrz plan graficzny );
sektor A1, A2, A7 – sektor lewa strona skoczni. Sektor A1 i A2 sektory z
miejscami siedzącymi, sektor A7 wyłącznie z miejscami stojącymi – sektory
dostępne dla wszystkich uczestników imprezy posiadających ważny bilet lub
identyfikator wydany przez organizatora. Wejście do sektora A1, A2 bramką
wejściowa nr 3, do sektora A7 bramką nr 4 od strony miejscowości Szczyrk;
sektor B – lewa część zeskoku skoczni – sektor niedostępny dla posiadaczy
biletów,
sektor C – prawa część zeskoku skoczni, wyciąg, domki dla zawodników –
sektor niedostępny dla posiadaczy biletów;

2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek
podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
a) Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami
porządkowymi i informacyjnymi organizującego pracę tych służb;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy
zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych , w tym
kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może
wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną
odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy
obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych,
urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są
korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązane są do posiadania przy
sobie ważnego biletu, identyfikatora lub zaproszenia.
6. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest
uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas
utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie
postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody
mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie
przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub
Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające
dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w
sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich
postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego
miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
7. Organizator zapewni uczestnikom dostęp do stanowisk gastronomicznych, stanowisk z
upominkami. Uczestnicy imprezy będą mieli również możliwość zakupu piwa o
zawartości alkoholu do 3,5%. Terenem wyznaczonym do spożywania piwa jest teren
imprezy.
8. Wyjścia i drogi ewakuacyjne
•

•
•

kategorycznie zabronione jest umieszczanie na drogach i wyjściach ewakuacyjnych
materiałów palnych oraz jakichkolwiek przedmiotów w sposób zmniejszający ich
szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości.
kategorycznie zabronione jest zamykanie na stałe lub blokowanie wyjść ewakuacyjnych
w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie.
kategorycznie zabronione jest blokowanie przez uczestników imprezy, przejść, dróg i
wyjść ewakuacyjnych poprzez dopuszczanie do siedzenia lub stania grup ludzi w tych
miejscach.

9. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w
widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te
wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w rozdziale III pkt. 12 Regulaminu,
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku
stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku
niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych
technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia
ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art.

38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U- Nr 114, póz.
740, z późn. zm.),
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
10. Służby Porządkowe i Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby,
które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie
z Regulaminem.
11. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego
ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
· ręczne wykrywacze metalu,
· środki przymusu bezpośredniego,
· wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,
· inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
12. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych i
Informacyjnych dokonuje przez:
· sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny bilet, zaproszenie, identyfikator
· porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
13. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży
przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek
Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u
której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca
przeprowadzania Imprezy.
14. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub
innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów
wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków
odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych
dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te
przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie
przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
15. Sprzęt obsługujący Imprezę, ulokowany jest na Terenie Imprezy:
· sprzęt nagłośnieniowy ;
· sprzęt oświetleniowy;
· sprzęt audiowizualny;

· punkty gastronomiczne i ich wyposażenie;
· wygrodzenia (barierki ochronne);
· toalety przenośne;
16. Organizator nie prowadzi punktu depozytowego,
17. Organizator zapewnienia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne, Organizator będą znać
rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady
postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe i Informacyjne będą przeszkolone w zakresie: zasad
prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia
podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.
V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY
1. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi.
2. Organizator ma prawo do jednostronnego odwołania imprezy w zakresie głównego
świadczenia (tj. organizacji konkursu w skokach narciarskich) wydanego dla danej
imprezy oraz świadczeń ubocznych wyłącznie w następujących przypadkach:
•
•

•

Odwołania konkursu w skokach narciarskich przez jury konkursu przed imprezą
lub w trakcie jej trwania;
Wystąpienia na obszarze obejmującym teren imprezy siły wyższej rozumianej jako
zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia,
którego skutkom nie można zapobiec. W rozumieniu niniejszego regulaminu za siłę
wyższą Organizator uznaje w szczególności wystąpienie opadów atmosferycznych
lub występującego w planowanych godzinach konkursu wiatru o prędkości
przekraczającej 50 km/h
Otrzymania wydanej na podstawie przepisów prawa decyzji lub innego aktu prawa
nakazującego powstrzymanie się od organizacji imprezy.

3. W sytuacji o której mowa w punkcie 2. Organizator, przed podjęciem decyzji o
odwołaniu imprezy, podejmie i rozważy wszelkie możliwe działania, które mogłyby
skutkować odbyciem choćby części imprezy. W razie wystąpienia takich możliwości.
4. Organizator ma uprawnienie do:
a) zmiany godzin odbycia poszczególnych punktów imprezy;
b) skrócenia konkursu skoków narciarskich do jednej serii skoków;
c) przerwania serii skoków lub całego konkursu w momencie nagłego wystąpienia
lub zaostrzenia się okoliczności, o których mowa w punkcie 2.

5. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni
na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie
słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży. Uczestnik
Imprezy zobowiązany jest we własnym zakresie do zapewnienia sobie odpowiednich
środków ochrony przed hałasem.
6. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji
lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów.
Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a
następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych.
VI. REKLAMACJE
•

Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej od dnia zakończenia Imprezy
na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Śląsko-Beskidzki Związek
Narciarski, ul. Wyzwolenia 67, 43-460 Wisła, tel. 33 855 51 05; fax. 33 855 51 05.
Niezłożenie reklamacji u Organizatora lub jej negatywne rozpatrzenie przez
Organizatora nie stoją na przeszkodzie dochodzenia przez Konsumenta roszczeń na
drodze sądowej. Organizator informuje, że roszczenia z tytułu umowy o dzieło (odnośne
przepisy stosuje się odpowiednio do stosunku prawnego powstałego między
Organizatorem a Konsumentem) przedawniają się po upływie 2 lat od planowanego
dnia Imprezy.

VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY
1.

2.

3.
4.

5.

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy,
regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe
lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej
niż 2000 zł. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa
w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności;
Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w
miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo
grzywny nie niższej niż 2000 zł.
Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje
alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa
imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega
karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 651
i 730), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne
niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej
niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.

6.

7.

8.

9.

Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, gdzie
prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca
takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku.
Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie
dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie,
gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca
przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Karze, o której mowa w pkt 7, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy
masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby
informacyjnej.
Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w pkt. 6–8, używa elementu
odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia
rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej iż 240 stawek dziennych karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na
Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę
Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że
wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze
względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki
atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię
elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub
samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ
na wykonanie zobowiązań.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
• przed wyznaczonymi wejściami na Teren Imprezy,
• u organizatora: Śląsko – Beskidzki Związek Narciarski ul. Wyzwolenia 67 , 43 –
460 Wisła, Tel. 033 855 51 05 fax. 033 855 51 05
5. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w części I pkt.2 na
piśmie, przesyłką poleconą.
6. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa
oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz
Kodeksu Cywilnego.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2022 roku.

