Regulamin Imprezy Masowej
„Mecze piłki siatkowej drużyny MKS Ślepsk Malow Suwałki
w sezonie 2020/2021”
§ 1.
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (Dz.U. z
2009 nr 62, poz. 504 – tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r., poz. 2171.) , (zwany dalej
„Ustawą”)oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin jest wydany przez Organizatora Imprezy: MKS Ślepsk Malow Suwałki
Spółka z o.o., ul. Zarzecze 26, 16-400 Suwałki, zwanego dalej „Organizatorem”.
3. „Mecze piłki siatkowej drużyny MKS Ślepsk Malow Suwałki w sezonie 2020/2021”
(zwany dalej „Imprezą”) odbędą się według załączonego harmonogramu w Suwałkach
na hali Suwałki Arena, ul. Zarzecze 26
4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą
przebywały na obiekcie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba
przebywająca na tym obiekcie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się
do postanowień niniejszego Regulaminu.
5. 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.
6. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Służby porządkowe i informacyjne” oznacza powołane przez Organizatora osoby,
pracowników agencji ochrony i mienia, legitymujących się identyfikatorem powołanych do
dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb porządkowych
i informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające:
nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis
wystawcy.
„Teren imprezy” oznacza halę sportową Suwałki Arena, w której przeprowadzana jest
impreza.
„Uczestnik imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

§ 2.

1. Wstęp na teren „Imprezy” jest płatny. Bilety do nabycia w miejscach wyznaczonych
przez Organizatora lub internetowo.
2. Wstęp na imprezę mają osoby posiadające ważny bilet, karnet lub zaproszenie wydane
przez Organizatora. Osoby małoletnie, poniżej 16 roku życia, uczestniczą w imprezie
na wyłączną odpowiedzialność rodziców, którzy sprawują nad nimi pieczę.
3. Posiadacz biletu, karnetu, zaproszenia jest zobowiązany do jego zachowania na czas
trwania imprezy, w celu jego kontroli przez osoby upoważnione.
4. Nie będą wpuszczane na Imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają
poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie.
5. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
a) Broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów
b) Materiałów wybuchowych
c) Wyrobów pirotechnicznych
d) Materiałów pożarowo niebezpiecznych
e) Napojów alkoholowych
f) Środków odurzających lub substancji psychotropowych
6. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren imprezy oraz
prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub
innej zarobkowej na Terenie imprezy.
7. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej
osobom:
a) Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków
b) Posiadających przedmioty wskazane w pkt.5 niniejszego regulaminu,
c) Zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
8. Kto wnosi lub posiada na imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega
karze aresztu lub karze ograniczenia wolności.
9. 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 ds. bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może

wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie
przepisami prawa.

obowiązującymi

10. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do poinformowania Organizatora lub Służb
Porządkowych o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub
mienia.

§ 3.

1. 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 ds. Bezpieczeństwa, kierującego pracą Służb
porządkowych i informacyjnych,
c) Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno – sanitarnego,
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie
Imprezy.

§ 4.

1. Służby porządkowe i informacyjne, legitymujące się identyfikatorem
umieszczonym w widocznym miejscu są uprawnione, zgodnie z przepisami
Ustawy, do:
a) Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) Przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia,
że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 5
niniejszego regulaminu;
c) Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek
publiczny lub zachowującym niezgodne z regulaminem Imprezy lub
regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń –
wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

d) Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób
dopuszczających się czynów zabronionych;
e) Stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz
podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych
ochronie lub odparcia ataku na członka Służb porządkowych,
informacyjnych 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, poz.
740, z późn. zm.), ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób
stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a
także chronionego mienia.
2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz
p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Terenie Imprezy w punktach wyznaczonych
przez Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ustawy o
bezpieczeństwie Imprez masowych oraz Kodeksu Cywilnego.

