
  

R E G U L A M I N
IMPREZY MASOWEJ MECZU PIŁKI NOŻNEJ

Na podstawie art.  6 ust.  3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych 

(Dz.U. 2018 poz. 1870),  wprowadza się niniejszy regulamin imprez masowych - meczów piłki
nożnej:

§ 1

Zakres  obowiązywania

1. Regulamin  dotyczy  imprez  masowych  -  meczów piłki  nożnej  ,  organizowanych  przez
„OLIMPIA”  Grudziądz  S.A  (Organizator)  na  terenie  Stadionu  im.  Bronisława
Malinowskiego ,  usytuowanego  przy   ul.  Piłsudskiego  14  w  Grudziądzu ,  w  tym  na
obszarze  przylegającym bezpośrednio  do  płyty  boiska  i  trybun  oddzielonych  trwałym
ogrodzeniem od  ul.  Piłsudskiego,  ul.  Rapackiego,  ul.  Czarna  Droga  i  bocznych  boisk
treningowych.

1a.Terenem imprezy masowej nie jest wyznaczona strefa techniczna i  budynek wchodzący
w   jej  skład.

2. Regulamin  określa  prawa  i  obowiązki  Organizatora,  warunki  udziału  i  zasady
zachowania  się  uczestników imprezy  masowej,  w tym w szczególności  postanowienia
regulujące:

a) sposób organizacji  imprezy masowej,

b) obowiązki uczestników imprezy masowej;

c) uprawnienia uczestników imprezy masowej;

d) zasady odpowiedzialności  uczestników imprezy masowej  za  zachowanie niezgodne
z  regulaminem. 

3. Regulamin  określa  również  warunki  specjalnego  reżimu  sanitarnego  podczas  I  etapu
udostępniania stadionów piłkarskich dla publiczności.

§ 2

Warunki specjalnego reżimu sanitarnego podczas I etapu
udostępniania stadionów piłkarskich dla publiczności

1. Sprzedaż biletów odbywa się tylko za pomocą internetowej platformy sprzedaży.

2. Każda  osoba  kupująca/otrzymująca  bilet  (karnet)  lub  inny  dokument  upoważniający
do  uczestnictwa  w  meczu  w  charakterze  widza  składa  oświadczenie  o  świadomej
i bezwarunkowej  akceptacji  w  zakresie  przyjęcia  ryzyka  związanego  z  potencjalnym
zagrożeniem  COVID-19  na  stadionie  podczas  imprez  organizowanych  przez
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organizatora  meczu,  w  tym  zrzeknięcia  się  ewentualnych  roszczeń  do  organizatora
meczu.

3. Obowiązuje zakaz przyjmowania zorganizowanych grup kibiców gości.

4. Przed  wejściem na  teren  imprezy,  a  także  w  innych  kolejkach  na  terenie  imprezy  np.
do  sanitariatów  należy  zachować  dystans  co  najmniej  1,5  metra  od  innych
uczestników imprezy.

5. Każdy kto ma objawy choroby lub jest chory nie może wziąć udziału w imprezie.

6. Uczestnik  imprezy  przed  wejściem  na  teren  imprezy  masowej  ma  obowiązek  zakryć
usta  i  nos  (maseczka,  przyłbica),  a  także  zdezynfekować  ręce.  Obowiązek zakrywania
ust  i  nosa  obowiązuje  do  czasu  zakończenia  imprezy.  Wyjątek  stanowi  sprawdzenie
tożsamości  przez  służby  organizatora,  po  zajęciu  miejsca  na  trybunach  oraz
spożywanie  produktów  zakupionych  w  punkcie  gastronomicznym  w  wyznaczonym  do
tego celu miejscu lub na trybunach.

7. W związku z  koniecznością  zachowania  dystansu  uczestnicy  imprezy  zajmują  miejsca
wskazane  przez  organizatora  zachowując  bezpieczną  odległość  od  innego  uczestnika
imprezy. 

8. Powyższe  nie  dotyczy:  osoby  opiekującej  się  nieletnim  do  lat  13,  widza  z  osobą  z
orzeczeniem  o  niepełnosprawności,  osobą  z  orzeczeniem  o  stopniu  niepełnosprawno -
ści,  osobą  z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  lub  osobą,  która  ze
względu na  stan  zdrowia  nie  może  poruszać  się  samodzielnie  osób wspólnie  zamiesz-
kujących lub gospodarujących.  Osoby te  zajmują miejsca specjalnie  wydzielone przez
organizatora w sposób uwzględniający dystans wobec innych osób.

9. Należy bezwzględnie stosować się do pleceń służb porządkowych i informacyjnych.

10. W czasie trwania imprezy niedostępne  będą punkty depozytowe.

11. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się  niezgodnie z  regulaminem
imprezy masowej  będą  usunięte  z terenu imprezy masowej.  W przypadku naruszenia
zasad  zakrywania  ust  i  nosa  oraz  niezachowania  dystansu  poza  usunięciem  z  terenu
imprezy  masowej  mogą  ponieść  odpowiedzialność  za  naruszenie  przepisów
sanitarnych. 

12. Działalność  gastronomiczna:  ewentualne  punkty  gastronomiczne  funkcjonują  zgodnie
z  aktualnymi  wymogami  prawa  powszechnie  obowiązującego,  a  ich  personel/obsługa
musi  być  wyposażona  w  niezbędne  środki  ochrony  i  przestrzegać  obowiązek
zakrywania ust i nosa.

13. W  związku  ze  specjalnym  reżimem  sanitarnym  o bowiązuje  zakaz  wnoszenia
jakiegokolwiek  bagażu  podręcznego  w  tym  również  zabrania  się  wnoszenia  i
umieszczania  transparentów,  flag  lub  elementów  opraw  banerów  i  flag  -  organizator
nie udostępnia depozytu; 

14. Obowiązuje zakaz  wnoszenia,  posiadania  oraz  spożywania  produktów  spożywczych
nie  zapakowanych  przemysłowo,  posiadających  większe  gabaryty  w  tym  napoje  w
pojemnikach.  Wyjątek  stanowią  napoje  w  butelkach  plastikowych  zamknięte
fabrycznie o pojemności do 0,5 l.

15. Osoby nie stosujące się do przepisów tego rozdziału zostaną usunięci z terenu imprezy
masowej/meczu  piłki  nożnej  z  jednoczesnym  zakazem  wstępu  na  pozostałe  mecze  do
końca  tej  kolejki,  a  odbywające  się  na  stadionie  organizatora  –  Olimpia  S.A.  W
przypadku  naruszenia  zasad  zakrywania  ust  i  nosa  oraz  niezachowania  dystansu  poza
usunięciem  z  terenu  imprezy  masowej  uczestnicy  mogą  ponieść  odpowiedzialność  za
naruszenie przepisów sanitarnych.

16. Organizatorowi  przysługuje  prawo  do  udostępnienia  Głównemu  Inspektoratowi  Sani -
tarnemu i  służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy,  w  związku
ze zwalczaniem chorób zakaźnych.
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17. Jeżeli  przepisy  niniejszego  rozdziału  są  sprzeczne  z  pozostałymi  przepisami
niniejszego regulaminu, stosuje się przepisy tego rozdziału.

§ 3

Sposób organizacji imprezy masowej – meczu piłki nożnej

1. Za  bezpieczeństwo  imprezy  masowej  w  miejscu  i  w  czasie  jej  trwania  odpowiada
Organizator.

2. Wstęp  na  teren  imprezy  masowej  jest  możliwy  wyłącznie  za  okazaniem  ważnego
biletu  (karnetu)  na  mecz  zakupionego  i  wykorzystywanego  zgodnie  z  warunkami
ogólnymi  publicznej  sprzedaży  biletów  (karnetów),  o  ile  Organizator  nie  zezwolił  na
wstęp  na  innych  warunkach,  t j.  identyfikator,  akredytacja,  zaproszenie,  innego
rodzaju  przepustki.  Bilety (karnety)  nabyte  z  nielegalnych /  nieupoważnionych źródeł
uznaje się za nieważne.

3. Każda  osoba  (niezależnie  od  wieku)  może  wejść  na  teren  imprezy  masowej  wyłącznie
za  okazaniem  ważnego  biletu  (karnetu)  wraz  z  dokumentem  potwierdzającym
tożsamość  w  formie  dokumentu  urzędowego  (takiego,  jak  dowód  osobisty,  paszport,
prawo jazdy,  legitymacja  szkolna  lub  studencka).  Bilet  (karnet)  na  mecz,  jak  również
dokument  potwierdzający  tożsamość  muszą  zostać  okazane  i  przekazane  do  kontroli
przy  wejściu  i  na  terenie  imprezy  masowej  na  prośbę  członka  służb  informacyjnych
i  porządkowych  (stewarda).  Odmowa  współpracy  w  tym  zakresie  spowoduje  odmowę
wstępu na teren imprezy masowej lub usunięcie z terenu imprezy masowej.

4. Osoby  małoletnie,  które  nie  ukończyły  13  roku  życia,  mają  prawo  wstępu  na  teren
imprezy masowej wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

5. Osoby  wykorzystujące  bilety  (karnety)  w  sposób  niedozwolony,  niestosujące  się  do
wytycznych  Organizatora,  członka  służb  informacyjnych  i  porządkowych  na  terenie
imprezy  masowej,  stwarzające  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  bądź  objęte  lokalnym,
krajowym  lub  zagranicznym  zakazem  wstępu  na  imprezę  masową  nie  zostaną
wpuszczone  na  teren  imprezy  masowej  i  są  zobowiązane  niezwłocznie  zwrócić  bilet
(karnet)  do  Organizatora,  bez  prawa  do  jakiegokolwiek  zwrotu  pieniężnego  z  tego
tytułu.

6. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

1) sprawdzania  i  stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia  w imprezie masowej,
a  w  przypadku  stwierdzenia  braku  takich  uprawnień  –  wezwania  ich  do  opuszczenia
imprezy masowej;

2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

3)  przeglądania  zawartości  bagaży  i  odzieży  osób  w przypadku  podejrzenia,  że  osoby
te  wnoszą  lub  posiadają  broń  lub  inne  niebezpieczne  przedmioty,  materiały
wybuchowe,  wyroby  pirotechniczne,  materiały  pożarowo  niebezpieczne,  napoje
alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;

4)  wydawania  poleceń  porządkowych  osobom  zakłócającym  porządek  publiczny  lub
zachowującym  się  niezgodnie  z  regulaminem  imprezy  masowej  lub  regulaminem
obiektu  (terenu),  a  w  przypadku  niewykonania  tych  poleceń  –  wezwania  ich  do
opuszczenia imprezy masowej;

5) ujęcia,  w celu niezwłocznego przekazania Policji ,  osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie  dla  dóbr  powierzonych  ochronie  oraz  osób  dopuszczających  się  czynów
zabronionych.   

Służby  porządkowe  uprawnione  są  do  stosowania  siły  fizycznej  w  postaci  chwytów
obezwładniających  lub  podobnych  technik  obrony  oraz  kajdanek  lub  ręcznych
miotaczy  gazu,  w  przypadku  zagrożenia  dóbr  powierzonych  ochronie  lub  odparcia
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ataku  na  członka  służby  porządkowej,  służby  informacyjnej  lub  inną  osobę  oraz
niewykonywania poleceń. 

7. Wjazd  i  parkowanie  pojazdów  na  terenie  Stadionu  i/lub  w  granicach  wyznaczonej
strefy  Stadionu  jest  dozwolone  wyłącznie  za  specjalnym  upoważnieniem  wydanym
przez Organizatora.

8. Do zakupu lub bezpłatnego otrzymania kart  wstępu/biletów/karnetów, o których mowa
w ust.  2,  uprawnione są osoby,  które podczas zakupu okażą  dokument potwierdzający
tożsamość.

9. Dokumenty  uprawniające  do  wejścia  na  teren  imprezy  masowej   są  imienne  i  nie
podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży.

10. Przyjmowanie  zorganizowanych  grup  kibiców  gości  odbywa  się  zgodnie  z  odrębnymi
regulacjami Polskiego Związku Piłki Nożnej.  

11. Działalność  handlowa,  gastronomiczna,  usługowa,  artystyczna,  w  tym  transmisje,
nagrania  radiowe  i  telewizyjne,  fi lmowanie  i  wykonywanie  zdjęć  na  terenie  imprezy
masowej może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Organizatora.

§ 4

Obowiązki uczestnika imprezy masowej - meczu piłki nożnej

1. Uczestnik imprezy masowej jest obowiązany:

a. nie zakłócać  porządku publicznego; 

b. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu;

c. posiadać  przy  sobie  i  okazywać  każdorazowo  na  żądanie  służb  porządkowych  lub
służb  informacyjnych  zabezpieczających  imprezę  masową  dokument  uprawniający
do wejścia i  przebywania na imprezie, dokument tożsamości;

d. zajmować  miejsce  określone  w dokumencie  uprawniającym do  wejścia  na  imprezę
masową;

e. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;

f. stosować  się  do  poleceń   wydawanych  przez   służby  porządkowe  i  służby
informacyjne  Organizatora imprezy masowej (w tym spikera zawodów),

2. Możliwe  jest  wprowadzenie  dalszych  wyjątkowych  środków  kontroli  w  celu
zapobieżenia  zagrożeniu  życia,  zdrowia  lub  mienia  bądź  zmniejszenia  lub
wyeliminowania  takiego  zagrożenia.  Wytyczne  wydane  przez  członków  służb
informacyjnych  i  porządkowych  (stewardów)  muszą  być  przestrzegane,  a  odmowa
współpracy może skutkować usunięciem z terenu imprezy masowej;

3. Ze  względu  na  bezpieczeństwo  imprezy  masowej  uczestnicy  imprezy  masowej,  na
żądanie  służby  porządkowej  lub  służby  informacyjnej,  zobowiązani  są  zajmować
miejsca  inne  niż  określone  w  dokumencie  uprawniającym  do  wejścia  na  obiekt  lub
powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu zawodów.

§ 5

Warunki uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej

1. Zakazuje  się  wstępu  na  imprezę  masową/przebywania  na  niej  –  mecz  piłki  nożnej  -
osobie:

a. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową,

b. wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy,

c. rażąco naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu;
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d. nie  posiadającej  biletu  (karnetu)  wstępu na  mecz  piłki  nożnej  /  innego dokumentu
uprawniającego do przebywania na meczu piłki nożnej;

e. nie posiadającej dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;

f. odmawiającej  poddania  się  czynnościom  określonym  w  art.  20  ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych,

g. znajdującej  się   pod  widocznym   wpływem  alkoholu,  środków  odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

h. zachowującej  się  agresywnie,  prowokacyjnie,  albo  w  inny  sposób  stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

i. posiadającej  broń  lub  inne  przedmioty  mogące,  w  ocenie  Organizatora,  stanowić
zagrożenie,  w  tym  m.in.:  butelki,  puszki,  materiały  wybuchowe,  wyroby
pirotechniczne,  materiały  pożarowo  niebezpieczne,  napoje  alkoholowe,  środki
odurzające lub psychotropowe;

j. zachowującej  się  agresywnie,  prowokacyjnie  albo  w  inny  sposób  stwarzającej
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;

k. małoletniej do  lat  13, nie będącej  pod opieką osoby pełnoletniej .

2. Podczas imprezy masowej – meczu piłki nożnej zabrania się w szczególności:

a. używania  elementów  odzieży  lub  przedmiotów  służących  do  zakrycia  twarzy  lub
do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji .  

b. głoszenia  i  wywieszania  haseł  o  treściach  obscenicznych,  obraźliwych,
wulgarnych,  rasistowskich,  nawoływania  do  waśni  na  tle  narodowościowym,
religijnym,  społecznym,  światopoglądowym,  itp.;  a  także  nakłaniania  innych
uczestników  imprezy  masowej  do  głoszenia  takich  treści,  m.in.  poprzez
intonowanie pieśni lub okrzyków,

c. rzucania  przedmiotami  lub  wylewania  płynów,  w  szczególności  w  kierunku  innej
osoby lub terenu wokół boiska bądź samego boiska; ,

d. wnoszenia,  posiadania  oraz  spożywania  alkoholu  poza  miejscami  do  tego
wyznaczonymi przez Organizatora,

e. zażywania środków odurzających lub  psychotropowych,

f. stania poza miejscami w sektorach wskazanych przez Organizatora,

g. rozniecania i podsycania ognia,

h. umieszczania  transparentów,  flag  lub  elementów  opraw  w  sposób  ograniczający
widoczność,  materiałów  reklamowych  lub  blokujących  wyjścia  i  bramy
ewakuacyjne;

i. zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu,

j. zajmowania  miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych;

k. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem,

l. stosowania  przemocy  fizycznej  lub  formułowania  gróźb  pod  adresem  innych
uczestników imprezy masowej;

m. postępowania  w  sposób,  który  może  być  interpretowany  przez  innych  jako
prowokujący, stwarzający zagrożenie, dyskryminujący, wulgarny lub obraźliwy.

l. używać  trąbki  lub  gwizdka,  z  uwagi  na  możliwość  zagłuszenia  podawanych
komunikatów  oraz  zagrożenia  zdrowia  dla  innych  uczestników  imprezy,  z  uwagi
na wytwarzany poziom hałasu;

m. wchodzenia  w  miejsca  nieprzeznaczone  dla  publiczności.  Zakaz  dotyczy
w  szczególności:  terenu  na  którym  rozgrywane  są  zawody  sportowe,  budowli
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i  urządzeń  nieprzeznaczonych  dla  powszechnego  użytku,  fasady  obiektu,  płotów,
murów,  ogrodzeń,  dachów  stadionu,  urządzeń  oświetleniowych,   drzew,
wszelkiego  rodzaju  masztów  oraz  wejścia  do  innych  miejsc,  urządzeń
i  pomieszczeń,  do  których  dostęp  mają  wyłącznie  służby  specjalistyczne  lub
przedstawiciele Organizatora imprezy masowej;

n. rzucać  jakimikolwiek  przedmiotami  na  płytę  boiska  lub  w  innych  uczestników
imprezy masowej;

n. używać  przedmiotów  utrudniających  identyfikację,  a  w  szczególności
zasłaniających twarz;

o. zaśmiecać  teren  stadionu,  niszczyć  jego  urządzeń  poprzez  malowanie,  oklejanie,
uszkadzanie itp.;

3. Zabrania się wnoszenia i  posiadania na imprezie masowej – meczu piłki nożnej:

a. broni,  amunicji  oraz  innych niebezpiecznych przedmiotów,  mogących być  użytych
jako broń,

b. materiałów wybuchowych,  wyrobów pirotechnicznych oraz substancji  o  podobnym
działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych,

c. butelki,  kubki,  dzbanki  lub puszki  wykonane z twardego materiału,  (w tym butelki
plastikowe)  innych  pojemników  na  płyny  lub  produkty,  w  tym  produkty
spożywcze.  W uzasadnionych  przypadkach  Organizator  może  wyrazić  zgodę  na
wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie,

d. wszelkie maszty flagowe bądź banerowe.

e. napojów  alkoholowych,  środków  odurzających,  psychotropowych  lub  innych
podobnie działających środków,

f. duże  i  nieporęczne  przedmioty  takie  jak  kaski,  drabiny,  stołki,  (składane)  krzesła,
pudła,  duże  torby,  plecaki,  walizki  i  torby  sportowe.  Przedmioty  „duże
i nieporęczne” oznaczają wszelkie przedmioty o wymiarach większych niż 25 cm x
25  cm  x  25  cm,  których  nie  można  swobodnie  umieścić  w  miejscu  bezpośrednio
pod siedziskiem na Stadionie; 

g. duże ilości papieru i/ lub rolek papieru /  serpentyny;

h. materiałów,  zawierających  treści  rasistowskie,  obraźliwe,  polityczne,
ksenofobiczne, lub wulgarne,

i. gaz  w aerozolu,  substancje  żrące,  łatwopalne,  barwniki  lub  pojemniki  zawierające
substancje  szkodliwe  dla  zdrowia  lub  wysoce  łatwopalne,  a  także  pojemników  do
rozpylania gazu, substancji  żrących lub farbujących ; 

j. obsługiwane  mechanicznie  lub  ręcznie  urządzenia  emitujące  niewspółmierny  do
okoliczności dźwięk /  hałas takie, jak syreny lub wuwuzele, trąbki i tp.;

k. wskaźników laserowych,

l. materiałów  reklamowych  za  wyjątkiem  dopuszczonych  za  pisemną  zgodą
organizatora imprezy masowej,

Decyzję  o wniesieniu przedmiotów nieujętych w regulaminie  podejmuje kierownik
do spraw bezpieczeństwa. 

4. Bez  wyraźnego  zezwolenia  Organizatora  na  teren  imprezy  masowej  nie  mogą  być
wnoszone / wprowadzane:

a) zwierzęta, za wyjątkiem psów przewodników;

b) transparenty  przeznaczone  do  oprawy  meczowej  wieszane  na  specjalnie
przygotowanym  ogrodzeniu.  Transparenty  wieszane  są  w  czasie  do  30  min  przed
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rozpoczęciem  meczu  przez  maksymalnie  3  przedstawicieli  kibiców  posiadających
identyfikatory.  Zdjęcie  transparentów  następuje  po  zakończeniu  meczu  i
opuszczeniu  płyty  boiska  przez  zawodników.  W  związku  z  wprowadzeniem  strefy
0  dla  osób  z  izolacji  zakazuje  się  wstępu  na  ten  teren  osobom  spoza  izolacji  tj .
kibicom i innym osobom nie ujętym na liście PZPN.

c) flagi.  W  przypadku  uzyskania  zgody  na  wniesienie  flag  muszą  być  one
zamontowane  na  elastycznych  masztach  (wykonanych  z  tworzywa  sztucznego)
o średnicy do 2 cm. 

Decyzję  o  wniesieniu  przedmiotów  nieujętych  w  regulaminie  podejmuje
Organizator  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  na  odprawie  przedmeczowej  z  udziałem
przedstawiciela  kibiców  i  podmiotów  odpowiedzialnych  za  bezpieczeństwo  imprez
masowych. 

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  odmowy  wyrażenia  zgody  na  wnoszenie  kamer,
aparatów  fotograficznych  oraz  innych  tego  typu  urządzeń  rejestrujących  dźwięk  lub
obraz  jak  również  urządzeń  służących  do  przesyłania  w  celach  komercyjnych  obrazu,
dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.

6. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  odmowy  wyrażenia  zgody  na  wniesienie
przedmiotu,  jeżeli  istnieje  uzasadnione  podejrzenie,  iż  może  on  być  użyty  w  celu
popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem. 

§ 6

Uprawnienia uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej

1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:

a. przebywać  na  terenie  imprezy  masowej  w  czasie  trwania  imprezy,  tj .  od  chwili
udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej,

b. w  nieskrępowany  sposób  uczestniczyć  w  meczu  wyrażając  swoje  emocje,  co  jest
ograniczone  jedynie  koniecznością  przestrzegania  ogólnie  obowiązujących
przepisów  prawa  oraz  postanowień  określonych  niniejszym  regulaminem  a  także
koniecznością  poszanowania  praw  i  godności  osobistej  innych  uczestników
imprezy masowej,

c. do  informacji  o  umiejscowieniu  punktów  medycznych,  informacyjnych,
gastronomicznych  i  sanitarnych  oraz  udogodnieniach,  a  także  wymogach
bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze,

d. korzystać  z  urządzeń,  w  tym  z  zaplecza  higieniczno-sanitarnego,  które  są
udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

e. korzystać z pomocy medycznej na imprezie masowej,

f. korzystać z punktu depozytowego po uprzednim zgłoszeniu służbom porządkowym
lub służbom informacyjnym Organizatora.

2. Uczestnik imprezy masowej jest uprawniony także do:

a. niezwłocznego  zgłoszenia  Organizatorowi  informacji  i  ewentualnych  roszczeń  na
temat  poniesionych  przez  niego  szkód  powstałych  w  trakcie  i  na  terenie  imprezy
masowej,

b. składania skarg i  wniosków.

§ 7

Gastronomia

1. Na  terenie   imprezy  masowej   dla  potrzeb  jej  uczestników   udostępnia  się  punkty
gastronomiczne dla każdej trybuny oddzielnie.
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2. Zgodnie  z  art.  8a   Ustawy  o  bezpieczeństwie  imprez  masowych,  z  wyłączeniem
imprezy  masowej  podwyższonego  ryzyka,  dopuszcza  się  sprzedaż,  podawanie  i
spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu.

3. Sprzedaż  napojów  alkoholowych  odbywa  się  tylko  w  miejscach  do  tego
przeznaczonych  i  oznaczonych,  w  naczyniach  jednorazowych  nie  stanowiących
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

§ 8  

Postanowienia szczególne dotyczące rozgrywek ligi zawodowej 

1. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się  niezgodnie  z  regulaminem
imprezy masowej  będą  usunięte  z terenu imprezy masowej.

2. Wobec  sprawcy naruszenia  regulaminu  organizator  imprezy  masowej  będącej  meczem
piłki  nożnej  może  stosować  zakaz  klubowy,  polegający  na  zakazie  uczestnictwa  w
kolejnych  imprezach  masowych  przeprowadzanych  przez  tego  Organizatora.  Od
zastosowania  zakazu  klubowego  osobie  ukaranej  służy  prawo  do  złożenia  odwołania
do  właściwego  podmiotu  zarządzającego  rozgrywkami  w  terminie  i  w  trybie  przez
niego określonym.

3. W  przypadkach  określonych  w  Ustawie  o  bezpieczeństwie  imprez  masowych  służby
Organizatora uprawnione są do ujęcia,  w celu niezwłocznego przekazania  Policji  osób
stwarzających  bezpośrednie  zagrożenie  dla  dóbr  powierzonych  ochronie  oraz  osób
dopuszczających się czynów zabronionych. 

4. W  przypadku  ujęcia  uczestnika  imprezy  masowej  –  meczu  piłki  nożnej  przez
służby  informacyjne  lub  służby  porządkowe  Organizatora  imprezy  masowej,  w
związku  ze  złamaniem  przez  uczestnika  postanowień  niniejszego  regulaminu,
Organizator  imprezy  masowej  zastrzega  sobie  prawo  tymczasowego  odebrania  i
zablokowania dokumentu upoważniającego do wstępu na imprezę masową. 

5. Organizator  informuje,  że  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  złamanie
poszczególnych  postanowień  niniejszego  Regulaminu  może  skutkować  karą  określoną
w przepisach karnych ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i innych przepisów.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany  terminu  imprezy  masowej,  gwarantując  możliwość  zwrotu  pieniędzy  za
zakupione  wcześniej  karty  wstępu  z  zastrzeżeniem,  że  zmiana  będzie  ogłaszana
przez  Organizatora  niezwłocznie  po  podjęciu  informacji  o  konieczności  jej
dokonania,

b. dochodzenia  roszczeń  za  wyrządzone  przez  uczestnika  imprezy  masowej  szkody
oraz  przysługuje  prawo do odszkodowania  za  naruszenie  przez  uczestnika  imprezy
masowej lub osoby trzecie dobrego imienia Organizatora,

c. unieważnienia  karty  kibica,  identyfikatora,  abonamentu  lub  innego  dokumentu
uprawniającego  do  wejścia  na  imprezę  masową,  zgodnie  z  przepisami
obowiązującego prawa.

§ 9

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  „OLIMPIA”  Grudziądz  S.A   ul.
Piłsudskiego 14 w Grudziądzu,

2. Poprzez  zakup  biletu,  karnetu,  wejście  w  posiadanie  dokumentu  uprawniającego  do
uczestnictwa  w  imprezie  masowej  –  meczu  piłki  nożnej  uczestnik  imprezy  udziela
automatycznej  zgody  na  przetwarzanie  przez  Organizatora,  podmiot  zarządzający
rozgrywkami ligi  zawodowej  bądź stowarzyszone kluby piłkarskie,  danych osobowych
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niezbędnych  do  spełnienia  wymogów  Ustawy  z  dnia  20  marca  2009r  o
bezpieczeństwie  imprez  masowych,  a  także  do  przekazywania  tych  danych  innym
podmiotom na zasadach i  w zakresie wskazanym w w/w ustawie.

3. Wejście  na  teren  obiektu  stanowi  jednoczesną zgodę  na  użycie  swojego  wizerunku  w
związku  z  produkcją,  prezentowaniem,  reklamowaniem  lub  używaniem  filmu,  zapisu
wideo i  audio z imprezy masowej  prezentowanego w przekazach medialnych na całym
świecie. 

4. Organizator  będzie  przekazywać  dane  osobowe  do  państwa  trzeciego  (Stany
Zjednoczone)  na  podstawie  Decyzji  Wykonawczej  Komisji  (UE)  2016/1250  z  dnia  12
Lipca  2016  r.  przyjętej  na  mocy  dyrektywy  95/46/WE  Parlamentu  Europejskiego  i
Rady,  w  sprawie  adekwatności  ochrony  zapewnianej  przez  Tarczę  Prywatności  UE-
USA  (dalej  zwanej  „Decyzją”),  w  celu  publikacji  ich  wizerunku  na  portalu
społecznościowym YouTube lub Facebook. 

Decyzja  stwierdza,  że  dozwolone  jest  przekazywanie  danych  do  podmiotów  w  Stanach
Zjednoczonych,  które  przyjęły  zbiór  zasad  ochrony  prywatności  –  zasad  ramowych
Tarczy  Prywatności  UE-USA,  w  tym  zasad  uzupełniających,  w  drodze
samocertyfikacji,  poprzez  wpisanie  ich  na  listę  podmiotów,  które  dokonały
samocertyfikacji  w  ramach  Tarczy  Prywatności  UE-USA.  YouTube  LLC  (formalnie
wpis  dokonała  spółka  Google  LLC  –  spółka  matka  wobec  TouTube  LLC,  przy  czym
wpis  obejmuje  także  YouTube  LLC)  oraz  Facebook,  Inc  są  podmiotami  wpisanymi  na
listę  podmiotów,  które  dokonały  samocertyfikacji  w  ramach  Tarczy  Prywatności  UE-
USA. Lista podmiotów dostępna jest pod adresem: www.privacyshield.gov. 

5. Informację o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z 
Tarczą Prywatności UE-USA oraz stosowanych zabezpieczeniach dostępne są pod 
adresem: www.privacyshield.gov. 

6. Organizator  w zakresie  określonym w art.  11  ustawy o  bezpieczeństwie  imprez  maso-
wych i  przepisach  wykonawczych  jest  uprawniony  do  utrwalania  przebiegu  imprezy
masowej  organizowanej  na  terenie  stadionu ,  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  ma -
jące znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przeka -
zuje  prokuratorowi  rejonowemu właściwemu ze  względu na miejsce imprezy lub Poli -
cji .  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  od  30  do  90  dni,  a
następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.  

7. Zakres przetwarzanych danych osobowych osób uczestniczących w meczu piłki  nożnej
określa  art .  13  ustawy  o  bezpieczeństwie  imprez  masowych  i  przepisach  wykonaw-
czych.

8. Dane osobowe uczestników mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu,  w tym
profilowaniu.

9. Przetwarzanie  danych osobowych  odbywa się  zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i  Rady nr  2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich  danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie  danych),  tzw.  RODO,  a  także  Dz.U. 2018 poz.  1000 ustawy z dnia  10 maja
2018 r.  o  ochronie  danych osobowych  w celu  wypełnienie obowiązku prawnego ciążą -
cego  na  administratorze  oraz  wykonania  umowy  cywilno-prawnej,  której  stroną  jest
osoba, której dane dotyczą. 

10. W  granicach  przepisów  prawa  Uczestnikom  przysługują  prawa  do:  a)  dostępu  do  da -
nych,  b)  sprostowania danych,  c)  usunięcia  danych,  d)  ograniczenia przetwarzania da -
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nych,  e)  cofnięcia  wyrażonej  zgody  na  przetwarzanie  danych  w  dowolnym  momencie
bez  wpływu na  zgodność  przetwarzania  danych  osobowych  przed  jej  cofnięciem,  jed -
nak cofnięcie zgody przed lub w trakcie imprezy uniemożliwi w niej udział.  Uczestnik
w granicach  przepisów prawa  ma  również  prawo  wnieść  sprzeciw względem przetwa -
rzania  jego  danych  osobowych,  w  przypadku  gdy  Organizator  przetwarza  je  w  celu
wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu. 

11. Realizacja  uprawnień,  o  których mowa powyżej  może  odbywać się  poprzez  wskazanie
swoich żądań przesłane na adres Organizatora.  

12. Uczestnikom  przysługuje  również  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych,  jeżeli  uznają,  że  przetwarzanie  ich  danych  przez
Organizatora narusza przepisy RODO.

13. W  zakresie  nie  uregulowanym  niniejszym  regulaminem  mają  zastosowanie  przepisy
Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o  bezpieczeństwie imprez masowych oraz Kodeksu
Cywilnego.  

§ 10

Wejście w życie
Regulamin imprezy masowej – meczu piłki nożnej wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                        

 OLIMPIA Grudziądz S.A. 

                                                                                 

Regulamin  jest  udostępniony  do  wglądu   w  siedzibie  klubu , w kasach,  bramach
wejściowych  podczas  meczu  piłki  nożnej  oraz  na  oficjalnej  stronie  internetowej
„Olimpia” Grudziądz www.olimpiagrudziadz.com   
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	(Dz.U. 2018 poz. 1870), wprowadza się niniejszy regulamin imprez masowych - meczów piłki nożnej:

