
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

zawodów żużlowych rozgrywanych

na stadionie sportowym MOS i R przy ul Legionów w Krośnie

Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. „o bezpieczeństwie imprez masowych” ( Dz. U. Nr
62 poz. 504 ) oraz postanowień Organizatora, zarządza się co następuje :

1 WSTĘP na teren zawodów żużlowych odbywa się na podstawie :
- biletu o odpowiedniej wartości, karnetu klubowego lub zaproszenia imiennego 
- biletu ulgowego wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi
- wjazd pojazdów prywatnych – na podstawie przepustki (karnetu) 
- wejście  i  przebywanie  na  terenie  zawodów  żużlowych  osób  małoletnich  do  lat  13  może

odbywać się wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Wiek osób niepełnoletnich ustala się
na  podstawie  ważnej  legitymacji  szkolnej  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego
tożsamość.

2. OSOBY obecne na imprezie są zobowiązane :
- zachowywać w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób
- przestrzegać postanowień „REGULAMINU”
- stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych oraz zaleceń Organizatora

3. ZABRANIA SIĘ w szczególności :
- wchodzenia  na  teren  imprezy  osobom  posiadającym orzeczony  środek  karny  w  postaci

zakazu wstępu na imprezy masowe, tzw. zakaz stadionowy
- wnoszenia i posiadania broni, materiałów wybuchowych i pożarowo niebezpiecznych oraz

innych  niebezpiecznych  przedmiotów,  napojów  alkoholowych  i  innych  oraz  substancji
psychotropowych, wyrobów pirotechnicznych, drzewców flag,  substancji  farbujących, itp.
(na terenie  imprezy będzie  prowadzona sprzedaż napojów w plastikowych opakowaniach
w tym napojów alkoholowych do 3%)

- przeskakiwanie przez elementy ogrodzenia lub wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla
publiczności (miejscami nieprzeznaczonymi dla publiczności są: strefa buforowa pomiędzy
ogrodzeniem  a  bandą,  tor  żużlowy  i  płyta  boiska,  park  maszyn,  szatnie  zawodników
i pomieszczenia administracyjno – techniczne stadionu)

- kradzieży, niszczenia i dewastacji urządzeń i wyposażenia obiektu stadionowego
- zakłócania porządku publicznego i przebiegu zawodów
- wprowadzania zwierząt

4. SŁUŻBY PORZĄDKOWE I INFORMACYJNE uprawnione są do :
- sprawdzania  uprawnień  do  wejścia  i  przebywania  na  terenie  zawodów  żużlowych,

dokonywania  przeglądu bagaży  i  wierzchniej  odzieży  w przypadku podejrzenia  o  próbę
wniesienia „przedmiotów zabronionych”

- nie wpuszczenia na teren zawodów osób, które nie posiadają uprawnień, nie chcą poddać się
czynnościom kontrolnym lub mają orzeczony „zakaz wstępu” na imprezy masowe

- wydawania poleceń porządkowych osobom, które zakłócają przebieg zawodów,  porządek
publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem  

- wzywania do opuszczenia terenu zawodów i usuwania takich osób
- ujęcia i przekazania Policji, sprawców przestępstw i wykroczeń 

Służby  porządkowe  uprawnione  są  do  stosowania  siły  fizycznej,  kajdanek  oraz  ręcznych
miotaczy  środków  chemicznych,  w  przypadku  zagrożenia  lub  odparcia  ataku  na  służby
porządkowe i informacyjne oraz inne osoby.
Osoby  nie  stosujące  się  do  postanowień  Regulaminu  ponoszą  odpowiedzialność  karną  na
podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz innych przepisów.



          „ WILKI KROSNO S.A.”



PRZEPISY KARNE: 
Art. 54: Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy,
regulaminu  obiektu  (terenu)  lub  regulaminu  imprezy  masowej  przez  służby
porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu
nieprzeznaczonym dla publiczności.
Art.  55:  Kto  nie  wykonuje  polecenia  wydanego  przez  Policję  lub  Żandarmerię
Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie
niższej niż 2 000 zł.
Art.  56:  Kto wnosi  lub  posiada  na  imprezie  masowej  napoje  alkoholowe,  podlega
karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
Art. 59: Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń (…) 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. 

Regulamin imprezy znajduje się w Biurze Organizatora w budynku biurowym przy

stadionie  oraz  w  kilku  miejscach  ogólnodostępnych  na  terenie  imprezy  –

w szczególności przy wejściach na jej teren oraz na trybuny. Regulamin jest również

dostępny na stronie internetowej organizatora – klub@wilkikrosno.pl
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