Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18 Zarządu Spółki
„Stadion Miejski” Sp. z o.o. z dn. 12.08.2013 r.

Załącznik Nr 3
REGULAMIN
STADIONU MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
PRZY UL. SŁONECZNEJ 1
§1
Postanowienia ogólne
1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez
organizowanych na terenie Stadionu, a w szczególności:
1) określenie zasad korzystania ze Stadionu i urządzeń znajdujących się na nim oraz
zachowania się osób obecnych na imprezach organizowanych na Stadionie Miejskim
w Białymstoku;
2) określeniu praw i obowiązków uczestników imprez.
2. Wejście na Stadion oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów
zawartych w niniejszym Regulaminie
§2
Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące definicje:
1. Zarząd Spółki – należy rozumieć jako Zarząd Spółki „Stadion Miejski” Spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przy ul. Lipowej 32, lok. 304,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452595, NIP
5423230046, REGON 200763186
2. Stadion – należy rozumieć jako teren i obiekty (budynki i budowle) Stadionu
Miejskiego przy ulicy Słonecznej 1 w Białymstoku z wyłączeniem placu budowy.
§3
1. Na terenie Stadionu mogą być organizowane imprezy, w tym imprezy masowe:
sportowe, artystyczne, rozrywkowe i inne, a także prowadzona może być działalności
rekreacyjna, handlowa, usługowa, wystawiennicza oraz gastronomiczna.
2. Regulamin niniejszy dotyczy wszystkich imprez, w tym imprez masowych,
do których stosuje się również przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz. U. nr 62, poz. 504 ze zmianami).
3. Organizator imprezy z chwilą przejęcia Stadionu jest odpowiedzialny
za egzekwowanie przepisów porządkowych wynikających z postanowień niniejszego
Regulaminu.
§4
Imprezy organizowane na Stadionie mogą być monitorowane i podlegać zapisowi
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk.
§5
Wstęp na imprezę osoby niepełnoletniej do lat 13 może nastąpić wyłącznie pod opieką
osoby pełnoletniej.
§6
W czasie, kiedy na Stadionie nie odbywają się imprezy, zasady wejścia i przebywania
na terenie obiektu określane są przez Zarząd Spółki „Stadion Miejski” lub jej uprawnionego
pracownika.
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§7
Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, wystawiennicza, artystyczna,
marketingowa, w tym: transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie
zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Zarządu Spółki oraz
organizatora imprezy, na zasadach przez nich ustalonych (za wyjątkiem nagrań i zdjęć
przeznaczonych do prywatnego użytku).
§8
W przestrzeni pomiędzy murawą boiska, a trybunami, tj. w niecce stadionu,
obowiązują następujące zasady:
1) wejście z trybun na nieckę stadionu w trakcie trwania imprezy i poza nią odbywa się
każdorazowo za zgodą Zarządu Spółki i wyłącznie wskazanymi bramkami;
2) przebywanie w niecce stadionu kibiców, organizatorów konkursów, a także prowadzenie
w niecce jakiejkolwiek innej działalności w trakcie trwania imprezy, możliwe jest
wyłącznie w wytyczonych przez Spółkę strefach i po wejściu ustalonymi przez Spółkę
bramkami.
§9
W obrębie całego Stadionu obowiązuje bezwzględny zakaz ustawiania jakichkolwiek
rekwizytów i urządzeń bez zgody Spółki.
§ 10
Spółka zastrzega sobie prawo do zmian ogłoszonych przez siebie terminów imprez
organizowanych na Stadionie bez zapowiedzi i z wyłączeniem odpowiedzialności.
§ 11
1. Do wejścia na Stadion i korzystania z urządzeń stadionowych w czasie trwania
imprezy uprawnione są wyłącznie osoby posiadające przy sobie ważny bilet (abonament lub
inny dokument wydany przez organizatora), identyfikator lub inny dokument ustalony przez
Spółkę oraz dowód tożsamości ze zdjęciem.
2. Zarząd Spółki jest uprawniony do zmiany zasad dostępności i użytkowania
Stadionu.
§ 12
Uczestnik imprezy organizowanej na Stadionie – wchodzący lub przebywający na
terenie obiektu – ma obowiązek na każde żądanie służb porządkowych okazać dokumenty
uprawniające do przebywania na imprezie oraz poddać się przeszukaniu bagażu i odzieży,
uznając prawo do odmowy wstępu lub usunięcia z obiektu każdej osoby odmawiającej
poddania się tym czynnościom.
§ 13
Uczestnik imprezy organizowanej na Stadionie ma obowiązek w czasie jej trwania
(z wyłączeniem przerwy) przebywać na miejscu zgodnym z oznaczeniem wskazanym na
bilecie lub abonamencie oraz stosować się do zarządzeń Policji, służb porządkowych oraz
komunikatów ogłaszanych przez spikera.
§ 14
Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Stadionu:
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1) broni palnej, gazowej i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania,
z wyłączeniem odpowiednich służb;
2) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
3) różnego rodzaju pałek, kijów, prętów oraz innych przedmiotów, które mogą posłużyć
do zachowania sprzecznego z prawem;
4) innych przedmiotów mogących w ocenie organizatora stanowić zagrożenie, w
szczególności: butelek, puszek, instrumentów z napędem mechanicznym, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych lub innych
środków odurzających lub o podobnym działaniu.
§ 15
Przedmioty wymienione w § 14 ulegają konfiskacie bądź przekazaniu odpowiednim
służbom.
§ 16
Zabrania się wchodzenia i przebywania na terenie Stadionu osobom będącym pod
widocznym wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych lub
innych działających podobnie.
§ 17
Uczestnikom imprez organizowanych na Stadionie zakazuje się:
1) wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla uczestników imprezy tj. płytę boiska,
pomieszczenia służbowe, płoty, maszty, wydzielone tereny budowy itp.;
2) opuszczania w czasie trwania imprezy sektora oznaczonego na bilecie lub abonamencie
bez zgody służby porządkowej;
3) rzucania jakimikolwiek przedmiotami, szczególnie na płytę boiska, lub w innych
uczestników;
4) wzniecania ognia, zapalania petard, fajerwerków, itp.;
5) używania nakryć głowy lub innych przedmiotów utrudniających identyfikację;
6) głoszenia i wywieszania haseł (symboli, pieśni) o treściach obscenicznych, wulgarnych,
obraźliwych, rasistowskich;
7) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania Stadionu, niszczenia jego
urządzeń poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie;
8) uczestniczenia w imprezie osobom, wobec których został orzeczony przez Sąd zakaz
wstępu na imprezy masowe;
9) wprowadzania zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych).
§ 18
Każdorazowy przypadek naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego
regulaminu lub regulaminu imprezy skutkuje niezwłocznym usunięciem uczestnika ze
Stadionu bez prawa zwrotu za bilet, a wobec sprawcy naruszenia może zostać orzeczony
czasowy lub całkowity zakaz wstępu na Stadion oraz zastosowane odpowiednie przepisy
odpowiedzialności prawnej.
§ 19
Spółka zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na
Stadionie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku Stadionu lub spowodowanie
zamieszek albo w nich uczestniczenie.
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§ 20
Uczestnik imprezy organizowanej na Stadionie jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić
organizatorowi imprezy wszelkie szkody, które poniósł w miejscu i w czasie imprezy.
§ 21
Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia identyfikatorów, abonamentów lub
innych dokumentów uprawniających do wejścia na Stadion w przypadku wniosku Policji lub
innych organów porządku publicznego.

§ 22
Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w każdym momencie i bez konieczności uzasadniania wprowadzanych zmian.

§ 23
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2013 r.

4

