REGULAMIN
Imprezy masowej pod nazwą: „Mecze hokejowe KS Unia Oświęcimiu na szczeblu
ogólnopolskim”
§1
Regulamin imprezy masowej dotyczy meczy hokejowych Klubu Sportowego UNIA Oświęcim na
terenie hali lodowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chemików nr 4, 32-600
Oświęcim.
§2
Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych, regulaminu hali lodowej oraz przepisów prawa
powszechnego.
§3
Wszystkie osoby przebywające podczas meczu - występów na terenie hali lodowej - obiektu
sportowego podlegają przepisom i zasadom zawartym w niniejszym regulaminie.
§4

Służby ochrony, których przedstawiciele legitymują się identyfikatorami umieszczonymi w
widocznym miejscu są uprawnione do:
1.
sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestniczenia w imprezie masowej,
2.
legitymowania osób w celu potwierdzenia tożsamości,
3.
przeglądanie i lustracji zawartości bagażu, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że
osoby te wnoszą przedmioty zabronione w art. 8 ust. 2 cytowanej ustawy,
4.
w przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na meczu, albo
zakłócania przez te osoby porządku, wzywa się ich do opuszczenia hali lodowej - obiektu
sportowego,
5.
ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,
6.
legitymowania i rejestrowania wizerunku osoby legitymowanej celem zapewnienia
identyfikacji,
§5
Służby porządkowe organizatora imprezy masowej są zobowiązane nie wpuścić na teren
stadionu:
1.
osób usiłujących wnieść alkohol na teren obiektu sportowego, napoi
w szkle i puszkach ( napoje tylko do pojemności 0,5 litra w plastikowych butelkach ), rowerów
( tylko na parkingu ), niebezpiecznych, ostrych narzędzi i przedmiotów, materiałów
pirotechnicznych oraz zwierząt
2.
osoby wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową,
zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez
masowych, wydane przez sąd,
3.
osób odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w §4
4.
Osób w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających
§6
Wstęp na imprezy jest odpłatny.
Wstęp na obiekt odbywa się po okazaniu biletu wstępu lub karnetu na dany sezon.
§7
Uczestnik imprezy ma prawo:
1.
przebywać na terenie hali lodowej od chwili udostępnienia obiektu przez organizatora do
czasu zakończenia imprezy,
2.
korzystać z urządzeń, w tym zaplecza higieniczno - sanitarnego, które są udostępnione
do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
3.
korzystać z pomocy służb ochrony, porządkowych i informacyjnych organizatora,
4.
zgłaszać organizatorowi imprezy np. poprzez poinformowanie Kierownika ds.

Bezpieczeństwa, przypadki powstania szkody lub działań naruszających jego prawa.
Uczestnik imprezy ma obowiązek:
1.
przestrzegania Regulaminu Porządkowego Stadionu.
2.
Wykonywać polecenia: pracowników ochrony, służby porządkowej lub informacyjnej
organizatora imprezy, w tym spikera, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej,
a w razie potrzeby przedstawicieli innych służb i inspekcji.
3.
Poruszać się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi.
4.
Zajmować wyznaczone miejsca na hali lodowej, a na polecenie pracowników
ochrony,
służby
porządkowej
lub
informacyjnej
organizatora
(np.
poprzez
rozgłoszenie
komunikatu
przez
spikera
lub
konferansjera)
wynikające
ze
względów
bezpieczeństwa
winien
niezwłocznie
wykonać
polecenie,
które
może
polegać
na
wezwaniu
do
zajęcia
innego
miejsca,
wezwania
do
niezwłocznego
opuszczenia obiektu,
przestrzegania
wskazanej
kolejności
opuszczania miejsc na obiekcie z uwagi na bieżące potrzeby w zakresie
bezpieczeństwa uczestników imprezy.
5.
Zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie
zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a w przypadku
zauważenia pozostawionego bez uwagi i nadzoru nieznanego bagażu, pakunku czy też
przedmiotu nie dotykać go, nie podnosić po czym natychmiast powiadomić najbliższą osobę z
ochrony, służby porządkowej bądź organizatora imprezy masowej.
6.
Korzystać z urządzeń oraz infrastruktury obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem.
§8
1. W przypadku powstania niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia osób obecnych na imprezie
oraz mienia, organizator jest upoważniony do przerwania imprezy oraz zarządzenia
ewakuacji.
2. Ewakuacją do czasu przybycia służb ratowniczych kierują pracownicy służb
porządkowych i informacyjnych.
§9
Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie hali lodowej MOSiR. Osoby przebywające na terenie
lodowiska podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawa polskiegoi
międzynarodowych organizacji sportowych.
§10
Wejście na teren lodowiska oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów
na nim obowiązujących.
§ 11
Administratorem danych osobowych jest:
Oświęcimski Sport S.A. w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Chemików 4, 32-600 Oświęci m, kontakt
e- mail: unia@hokej.pl www.unia-oswiecim.pl

