Regulamin imprez masowych
BM SLAM STAL S.A.
Sezon 2022/2023
§1
PRZEPISY OGÓLNE
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o
bezpieczeństwa imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1466) i określa warunki uczestnictwa w
imprezach masowych organizowanych przez BM SLAM STAL S.A. z siedzą przy ulicy Kusocińskiego
1 w Ostrowie Wielkopolskim (zwaną dalej „Organizatorem”).
Regulamin obowiązuje na terenie obiektu Hali Sportowej Arena Ostrów w Ostrowie Wielkopolskim
(zwaną dalej „Halą” lub „Obiektem”).
Organizator ma prawo do zmiany uprzednio ogłoszonego terminu Imprezy.
W przypadku opóźnienia Imprezy lub zmiany jej terminu, decyzję o sposobie zwrotu należności za
bilety wstępu podejmuje Organizator.
Zakup biletu lub karnetu uprawniającego do uczestnictwa w Imprezie oznacza akceptacje
postanowień Regulaminów obowiązujących na terenie Hali, niniejszego Regulaminu oraz
zobowiązanie do ich przestrzegania.
Podczas Imprezy dozwolona jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych
zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów
alkoholowych może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Sprzedaż i
podawanie napojów alkoholowych może być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające
zezwolenie, o którym mowa w art 18 ust 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2018, poz. 2137 tj.). Niedozwolona jest
sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła,
metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą
stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
Osoby chcące wykonywać jakąkolwiek działalność gospodarczą na terenie Hali w trakcie trwania
imprezy muszą uzyskać pisemną zgodę Organizatora.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE MASOWEJ

1.

Bilet wstępu, karnet lub inny dokument uprawniający do przebywania na Imprezie zawiera dane
wymagane w art 15 ust 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych
(t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1466).

2.

Sprzedaż biletów i karnetów odbywa się w systemie sprzedaży internetowej Abilet.pl przez
operatora systemu (Abiplus, ul. Zamkowa 7/4a, 65-086 Zielona Góra) oraz w stacjonarnych
punktach sprzedaży wskazanych przez tego operatora.

3.

Karnet - w zależności od rodzaju - uprawnia do udziału w więcej niż jednej Imprezie/meczu, które
odbędą się w Hali z udziałem drużyny Klubu BM SLAM STAL w sezonie 2022/2023. W związku ze
stanem zagrożenia epidemicznego oraz mogącymi zaistnieć przeszkodami w organizacji meczów

niezależnymi od Organizatora, Organizator nie gwarantuje ilości wydarzeń, do udziału, w których
uprawnia zakupiony Karnet – na co Uczestnik wyraża zgodę.
4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc przypisanych danemu biletowi lub karnetowi
w przypadku konieczności ograniczenia ilość osób uczestniczących w Imprezie oraz zachowania
odpowiedniego odstępu między uczestnikami.

5.

Na terenie Hali podczas Imprezy mogą przebywać oraz korzystać z urządzeń obiektu
przeznaczonych dla publiczności, wyłącznie osoby, które posiadają przy sobie ważny bilet lub inny
dokument uprawniający do wstępu na Imprezę oraz dokument stwierdzający tożsamość ze
zdjęciem.

6.

Osoby małoletnie mogę przebywać na terenie Hali oraz uzyskać dostęp na Imprezę wyłącznie pod
opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.

7.

Osoba wchodząca na teren Hali jest zobowiązana bez wezwania okazać służbie porządkowej lub
informacyjnej bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do wstępu na Imprezę.

8.

Służba porządkowa lub informacyjna ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.

9.

Nie wolno wnosić na teren Hali: żywności lub napojów w jakichkolwiek opakowaniach, napojów
alkoholowych z wyjątkiem napojów alkoholowych sprzedawanych i podawanych przez podmiot
upoważniony przez Organizatora zgodnie z art 8a Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o
bezpieczeństwie imprez masowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, broni
wszelkiego rodzaju, ogni sztucznych, rac, świec dymnych, trąbek ze sprężonym powietrzem, trąbek
(vuvuzela), wszelkiego rodzaju źródeł światła mogących oślepiać uczestników, żywych zwierząt,
butelek, szklanek, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
drzewców do flag i transparentów, „kominiarek”.

10. Na teren Hali nie będą wpuszczane osoby:
a.

objęte zakazem wstępu na imprezy masowe,

b.

wobec których wydano sądowe orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od
przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych

c.

wobec których wydano zakaz klubowy,

d.

odmawiające poddania się: wylegitymowania się w celu ustalenia tożsamości, przeglądania
zawartości bagażu i odzieży,

e.

znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu,
psychotropowych lub innych podobnie działających,

f.

posiadających broń lub niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, napoje alkoholowe z wyjątkiem napojów alkoholowych sprzedawanych i
podawanych przez podmiot upoważniony przez Organizatora zgodnie z art 8a Ustawy z dnia
20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, środki odurzające lub substancje
psychotropowe,

środków

odurzających,

g.

1.
2.
3.
4.

5.

zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

§3
ZASADY ZACHOWANIA W OBIEKCIE
Osoba, która przebywa na terenie obiektu powinna stosować się do z obowiązujących przepisów
prawa oraz postanowień Regulaminu Obiektu oraz niniejszego Regulaminu.
Każdy, kto przebywa w Obiekcie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać
innym.
Każdy, kto przebywa w Obiekcie jest zobowiązany stosować się do zarządzeń Straży Pożarnej, służb
porządkowych lub informacyjnych oraz spikera zawodów.
Osobom znajdującym się na terenie Hali zakazuje się:
a. rzucania jakichkolwiek przedmiotów, szczególnie w kierunku boiska, rozniecania ognia,
używanie jakichkolwiek środków pirotechnicznych,
b. używania słów wulgarnych, rasistowskich, obraźliwych dla innych osób, grup społecznych i
wyznaniowych,
c. wywieszania flag i transparentów z treściami wulgarnymi, rasistowskim lub antysemickimi i
obrażania kogokolwiek,
d. wchodzenia na płytę boiska oraz do miejsc nieudostępnionych publiczności.
Z obiektu usuwane będą osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub
zachowują się niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Regulaminami obowiązującymi na terenie
Hali. W takiej sytuacji Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu należności za bilet
wstępu.

6.

1.

2.

3.
4.

§4
SŁUŻBY PORZĄDKOWE I INFORMACYJNE
Do służb Organizatora zalicza się:
a. służby organizacyjne,
b. służby techniczne,
c. służby medyczne,
d. służby porządkowe i informacyjne.
Służby porządkowe i informacyjne realizują uprawnienia i obowiązki określone w art 20 i 22
Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2022, poz.
1466).
Służby porządkowe i informacyjne winny posiadać identyfikatory określające: nazwę wystawcy,
numer identyfikacyjny, fotografie osoby, okres ważności oraz pieczęć i podpis wystawcy.
Służby organizacyjne, techniczne, medyczne winny posiadać wydane przez Organizatora
identyfikatory określające funkcje sprawowane w czasie imprezy masowej.
§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku w obiekcie ponoszą odpowiedzialność karną
albo karno-administracyjną, zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez
masowych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1466).

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

§6
REJESTRACJA IMPREZY
Podczas Meczu Organizator będzie utrwalał przebieg imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci
wizerunku twarzy, osób uczestniczących w Meczu. Wchodząc na teren Hali, osoby wyrażają zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 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, w
celu promocji Imprezy i działalności Organizatora.
Organizator utrwala również przebieg Meczu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Meczu i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób
przebywających na Meczu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

§7
STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
Do przebiegu i organizacji Imprezy mają zastosowanie wszelkie przepisy dotyczące zasad
postępowania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski lub
lokalnie na terenie, gdzie zlokalizowana jest Hala, a przepisy te stosuje się odpowiednio.
W przypadku wprowadzenia określonych ograniczeń, zakazów i nakazów obowiązujących podczas
stanu zagrożenia epidemicznego lub podczas stanu epidemii, Organizator dokona zmiany
niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem tych ograniczeń, zakazów i nakazów.
Zakup biletu wstępu lub Karnetu na Imprezę oznacza, że Uczestnik świadomie akceptuje ryzyko
związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (lub jego pochodną) wywołującego
chorobę COVID-19 i wszelkich z tego tytułu powikłań. W tym zakresie przebywanie na terenie Hali
odbywa się na własną odpowiedzialność.
Uczestnik wydarzenia swoją obecnością na terenie Hali potwierdza, że:
a. nie jest objęty kwarantanną lub izolacją;
b. rozumie oraz akceptuje ryzyko związane z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz
wszelkich związanych z tym konsekwencji.
Osoba przebywająca na terenie Hali, w tym Uczestnik Imprezy - o ile przepisy prawa nie stanowią
innego obowiązku - może dobrowolnie zakrywać usta i nos. W przypadku dobrowolnego
zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy powinny zostać one zdjęte na polecenie
służb porządkowych lub informacyjnych, w szczególności w celu sprawdzenia tożsamości.
Organizator ma prawo kontroli realizacji tego wymogu.
Każda osoba wchodząca i przebywająca na terenie Obiektu powinna poddać się dezynfekcji rąk w
miejscach wyznaczonych na terenie Obiektu, zgodnie ze wskazaną w tych miejscach instrukcją.
Osoby przebywające na terenie Hali obowiązuje zakaz gromadzenia się w sektorach, w ciągach
komunikacyjnych i innych strefach.
Uczestnik wydarzenia organizowanego na terenie Hali, w miejscach gdzie jest to możliwe powinien
zachować odpowiedni dystans. Uczestnik jest zobowiązany do zajęcia wskazanego na bilecie
miejsca. Powyższe nie dotyczy osób uczestniczących w Imprezie z dzieckiem poniżej 13 roku życia,
z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz osób, które ze względu na stan zdrowia nie
mogą poruszać się samodzielnie oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
9. Po zakończeniu wydarzenia wszyscy jego uczestnicy zobowiązani są do opuszczenia Hali według
harmonogramu przedstawionego przez spikera zawodów lub służb porządkowych.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.

Regulamin imprezy masowej udostępniony jest:
a. przy drzwiach wejściowych do Hali,
b. na oficjalnej stronie internetowej Organizatora.
Zmiany Regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej
Organizatora.

