REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO IM. ORŁA BIAŁEGO
W LEGNICY
Niniejszy Regulamin opracowany został na podstawie przepisów Ustawy z dn. 20 marca
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009,Nr 62, poz.504 z późn. zmianami)
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie
powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i
wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania (Dz. U. 2002,Nr 113,
poz. 986)
Regulamin obowiązuje na terenie Stadionu Miejskiego wyznaczonym obszarem
zamkniętym w obrębie ogrodzenia zewnętrznego.
Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają powszechnie obowiązującym
przepisom prawa, przepisom przyjętym przez krajowe oraz międzynarodowe organizacje
sportowe oraz przepisom niniejszego Regulaminu.
Wejście i przebywanie na terenie stadionu oznacza automatyczne i bezwzględne
stosowanie się do przepisów niniejszego Regulaminu.
§1
Zarządcą Stadionu Miejskiego przy Al. Orła Białego w Legnicy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Legnicy.
§2
Stadion Miejski nie jest terenem powszechnie dostępnym.
§3
Stadion jest miejscem, na którym rozgrywane są mecze piłki nożnej oraz organizowane są inne
imprezy, w zakresie ustalonym przez zarządcę obiektu.
§4
Mecze piłkarskie oraz inne imprezy odbywają się tylko po uprzednim zawarciu umowy z zarządcą
stadionu.
§5
Na terenie stadionu mogą przebywać oraz korzystać z urządzeń stadionowych wyłącznie osoby
posiadające ważny bilet wstępu lub inny wymagany dokument wstępu ustalony przez
organizatorów imprez lub przez zarządcę stadionu.
§6
Za bezpieczeństwo osób przebywających na stadionie odpowiada organizator meczów lub
organizator innych imprez.
§7
Osoby korzystające i przebywające na terenie obiektu powinny stosować się do poleceń
upoważnionych służb porządkowych.

§8
Przy wejściu na stadion każdy kibic lub uczestnik innej imprezy jest zobowiązany do okazania
ochronie (bez wezwania służby porządkowej) ważnego biletu lub innego dokumentu, określonego
przez organizatora, uprawniającego do wstępu na stadion.
§9
Służba porządkowa jest uprawniona do legitymowania osób celem ustalenia ich tożsamości.
§ 10
Osoba wchodząca na stadion jest zobowiązana do zachowania dokumentu uprawniającego do
wejścia na obiekt w celu ponownej kontroli lub ewentualnego zwrotu opłat.
§ 11
Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o wpuszczeniu osób na teren stadionu. Pod
żadnym warunkiem nie będą wpuszczane osoby, wobec których zastosowano zakaz wstępu na
stadion (tzw. zakaz stadionowy).
§12
Służba porządkowa jest uprawniona do podejmowania wszelkich czynności uniemożliwiających
wnoszenie na imprezę masową broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów i materiałów ( w
tym środków pirotechnicznych ), napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych, opakowań szklanych oraz wszelkich innych przedmiotów stanowiących
zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających ze stadionu.
§13
Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren stadionu lub wydalenia ze stadionu
bez zwrotu kosztów biletu osoby, która nie wyrazi zgody na sprawdzenie przez służby porządkowe.
§14
Osoby nie posiadające dokumentów, o których mowa w § 5 Regulaminu, osoby nietrzeźwe, będące
pod wpływem narkotyków, środków odurzających, psychotropowych lub innych substancji
podobnie działających lub zachowujące się w sposób mogący zagrozić pozostałym osobom nie
będą wpuszczane na teren stadionu.
§15
Zabrania się wnoszenia na teren stadionu :
a) wszelkiego rodzaju broni,
b) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
c) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
d) fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych,
e) drzewców do flag i transparentów o treściach obrażających jakiekolwiek osoby lub o treściach
rasistowskich,
f) napojów alkoholowych,
g) butelek szklanych i innych opakowań szklanych,
h) pojemników z płynem lub produktem spożywczym, w tym butelek plastikowych (pełnych lub
pustych),
i) pestek słonecznika, dyni, orzechów pistacji itp.,
j) instrumentów do wytwarzania hałasu o napędzie mechanicznym,
k) kominiarek lub masek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji
przez organy Policji lub służbę porządkową.

§16
Przedmioty zakwestionowane przy wnoszeniu ich na stadion mogą być zarekwirowane przez służby
porządkowe lub Policję bez prawa ich zwrotu.
§17
Na terenie stadionu zakazuje się:
a) wchodzenia i przechodzenia przez ogrodzenia, budowle i urządzenia nie przeznaczone dla
powszechnego użytku,
b) przebywania i wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów,
c) rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami,
d) używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, śpiewania wulgarnych lub rasistowskich
piosenek,
e) wywieszania flag lub transparentów o treści obraźliwej, prowokacyjnej lub rasistowskiej,
f) maskowania się lub zasłaniania twarzy w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby
porządkowe lub organy Policji,
g) pisania na budynkach, obiektach i urządzeniach, ich malowania lub oklejania,
h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
i) zaśmiecania terenu stadionu, w tym spożywania pestek słonecznika, dyni, orzechów pistacji itp.,
j) sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania zbiórek
bez zgody Organizatora,
k) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, petard lub innych materiałów,
l) przebywania w strefach nie przeznaczonych dla publiczności, tj. na płycie boiska i strefie
buforowej.
§18
Osoby przebywające na stadionie powinny zachowywać się w odpowiedni sposób, nie
przeszkadzając i nie zagrażając innym osobom.
§19
Widzowie mają obowiązek zajmować miejsca siedzące zgodnie z wyznaczoną numeracją siedzisk i
bez uzasadnionego powodu nie przemieszczać się w trakcie trwania meczu lub imprezy.
§20
Widzowie mają obowiązek stosowania się do zarządzeń i zaleceń organizatora, służb
porządkowych, straży pożarnej oraz spikera Stadionu.
§21
Podczas trwania meczu lub imprezy masowej wszystkie wyjścia i drogi ewakuacyjne muszą
pozostać nie zastawione.
§22
Wobec osób w jakikolwiek sposób naruszających zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie
zastosowane zostaną wszelkie przewidziane prawem środki.
§ 23
Każda osoba, która nie zastosuje się do przepisów powyższego Regulaminu zostanie usunięta z
terenu stadionu.

Powyższy regulamin został zatwierdzony przez
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy
dnia 20.07. 2012 r.

