REGULAMIN
IMPREZY/MECZE/SPARINGI
WYCIĄG Z REGULAMINU STADIONU
1. Stadion miejski przy ul. Kolejowej 161 w Nowym Targu wchodzi w skład
obiektów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu w
skrócie MCSiR Nowy Targ.
2. Obiekt jest monitorowany.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są
stosować się do poleceń obsługi organizatora imprezy a w przypadku
interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży
Granicznej, Żandarmerii Wojskowej.
4. Wszystkie osoby wchodzące na obiekt mogą zostać poddane
czynnościom polegającym na przeglądaniu zawartości bagażu i
odzieży. Osoby odmawiające poddania się tym czynnościom nie
zostaną wpuszczone na obiekt.
5. W dniu przeprowadzanych imprez obiekt jest wyłączony z dostępności
osób nieuprawnionych do czasu rozpoczęcia imprezy.
6. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym
transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie
zdjęć na obiekcie w celach komercyjnych może odbywać się tylko i
wyłącznie za zgodą organizatora imprezy i na zasadach przez niego
ustalonych. Ograniczenia nie dotyczą czynności prowadzonych przez
Policję w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.
7. Osoby do lat 13 mogą wejść i przebywać na obiekcie tylko w
towarzystwie pełnoletniego opiekuna prawnego, która ponosi za nią
odpowiedzialność.
8. Zabrania się wnoszenia i posiadanie na terenie obiektu:
broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia,
materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonywanych z twardego materiału,
alkoholu, środków odurzających i psychotropowych,
parasoli o ostrym zakończeniu.,
materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne,
pojemników do rozpylania gazu. Substancji żrących lub farbujących,
trąbek, wuwuzeli oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,
wskaźników laserowych,
materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych przez organizatora imprezy lub
MCSiR Nowy Targ;
9.Zabrania się:
przebywania na terenie obiektu osobie znajdującej się pod widocznym wpływem
alkoholu, środków odrzucających i psychotropowych lub innych podobnie działających
środków,
przebywania w miejscach nie przeznaczonych dla publiczności oraz wejścia do miejsc i
pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub
przedstawiciele organizatora imprezy,
rzucania przedmiotami, mogącymi stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób
znajdujących się na terenie obiektu,
głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich,
nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religĳnym, społecznym, itp.,
zanieczyszczania lub zaśmiecania obiektu,

rozniecania ognia
używania urządzeń obiektu w sposób niezgodnych z nich przeznaczeniem,
wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów-przewodników,
umieszczania transparentów, flag lub innych przedmiotów w sposób ograniczający
widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność
materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia ewakuacyjne.
10. Organizator imprezy lub MCSiR Nowy Targ zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na obiekcie szkody, w
tym także naruszenie dobrego imienia i wizerunku.
11. Korzystający z obiektu naruszający porządek i bezpieczeństwo
ponoszą odpowiedzialność finansową za powstałe szkody, a w
przypadku nieletnich ich rodzice lub opiekunowie.
12. Osoby naruszające porządek i bezpieczeństwo ponoszą
odpowiedzialność finansową za powstałe szkody, a w przypadku
nieletnich ich rodzice lub opiekunowie.
13. Organizator imprezy lub MCSiR Nowy Targ nie ponosi
odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione mienie, w
szczególności rzeczy wartościowe lub dokumenty na terenie obiektu
oraz utracone na skutek kradzieży.
14. Uwagi i wnioski należy kierować do organizatora imprezy lub
Dyrektora MCSiR Nowy Targ.
Organizator imprezy/Dyrektor MCSiR

