REGULAMIN STADIONU
WISŁY PŁOCK S.A.
Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30
sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i
służby informacyjne.
Regulamin obowiązuje na obszarze Stadionu WISŁA Płock SA. Osoby przebywające na terenie Stadionu
podlegają przepisom prawa, przepisom polskich i międzynarodowych organizacji sportowych oraz przepisom
niniejszego Regulaminu.
Wejście na teren Stadionu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów na nim obowiązujących.
§1
1. Stadion jest miejscem, na którym rozgrywane są mecze piłki nożnej oraz są organizowane inne imprezy
sportowe, rozrywkowe i kulturalne.
2. Wszystkie mecze piłkarskie są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami FIFA, UEFA i PZPN.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany głoszonych terminów meczów piłkarskich, bez wcześniejszej
zapowiedzi z wyłączeniem odpowiedzialności.
4. W przypadku opóźnienia meczu lub zmiany jego terminu, decyzję o zwrocie należności za bilety wstępu
podejmuje Organizator.
5. Teren Stadionu nie jest powszechnie dostępny.
§2
1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania o wpuszczaniu osób na teren Stadionu. Pod
żadnym warunkiem nie będą wpuszczane osoby, wobec których zastosowano zakaz wstępu na stadion (tzw.
zakaz stadionowy lub zakaz klubowy).
2. Na terenie Stadionu mogą przebywać oraz korzystać z urządzeń stadionowych wyłącznie osoby posiadające
przy sobie ważny bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do przebywania na terenie Stadionu.
3. Przy wejściu na Stadion każdy jest zobowiązany bez wezwania do okazania służbie porządkowej Karty
Kibica, ważnego biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do wstępu na Stadion. Służba
porządkowa ma prawo legitymowania osób celem ustalenia ich tożsamości. Osoba wchodząca na Stadion
jest zobowiązana do zachowania biletu wstępu celem ponownej kontroli lub ewentualnego zwrotu opłat.
4. W przypadku organizowanych imprez masowych oprócz Karty Kibica, ważnego biletu wstępu lub innego
dokumentu uprawniającego do wstępu na teren stadionu musi posiadać dokument zawierający jego imię i
nazwisko oraz PESEL a w przypadku osób, którym nie nadano takiego numeru rodzaj i numer dokumentu
potwierdzającego jego tożsamość.
5. Na terenie stadionu osoby małoletnie mogą przebywać tylko pod opieką osoby dorosłej (opiekuna) na
podstawie ważnego biletu wstępu.
6. Służba porządkowa jest uprawniona do przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, jeśli zaistnieje
podejrzenie, że wnosi on na imprezę masową broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe
i pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren Stadionu lub wydalenia ze Stadionu, bez
zwrotu kosztów biletu, osoby która nie wyrazi zgody na przeszukanie przez przedstawiciela służb
porządkowych.
8. Osoby nie posiadające Karty Kibica, ważnego biletu wstępu, nietrzeźwe lub stwarzające ryzyko
niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren Stadionu.
§3
1. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu: napojów alkoholowych, broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów,
które mogą być użyte jako broń lub pocisk, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub
farbujących, butelek, fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych, drzewców do flag i
transparentów, instrumentów do wytwarzania hałasu o napędzie mechanicznym, „kominiarek”, masek lub
innych przedmiotów mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organy
Policji lub służbę porządkową.
2. Przedmioty zakwestionowane przy wnoszeniu ich na Stadion mogą być zarekwirowane przez służby
porządkowe lub Policję bez prawa ich zwrotu.
3. Na terenie Stadionu zakazuje się:
a) przebywania w miejscach nie przeznaczonych dla publiczności, które oznaczono specjalnymi tablicami
informacyjnymi z napisem „Miejsca nie przeznaczone dla publiczności”, do których zalicza się: zaplecze
sektorów od „A” do „E” za trybuną wschodnią oraz sektory „A” i „D” na trybunie wschodniej i , „F”, „I”, „J” na
trybunie zachodniej.
b) wchodzenia i przechodzenia przez płoty, budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku,
c) rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami,
d) używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania
jakichkolwiek osób,
e) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub petard,

f)

sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania zbiórek bez zgody
Organizatora,
g) pisania na budynkach, urządzeniach lub drogach, ich malowania lub oklejania,
h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
i) zaśmiecania terenu Stadionu,
j) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe
lub organy Policji,
k) wywieszania flag lub transparentów o treściach obraźliwych, prowokacyjnych oraz nie związanych z
charakterem imprezy,
l) zabrania się pokonywania ogrodzeń znajdujących się na obiekcie stadionu, poza udostępnionymi bramami
wejściowymi, udostępnionymi przez służbę porządkową,
m) dokonywania nagrań filmowych i radiowych, a także robienia zdjęć fotograficznych bez zgody Organizatora
n) przebywania na płycie głównego boiska.
§4
1. Osoby przebywające na Stadionie powinny zachowywać się w sposób nie przeszkadzający i nie zagrażający
innym osobom.
2. Widzowie mają obowiązek zajmować miejsca siedzące zgodnie z oznaczeniem na biletach i nie
przemieszczać się bez uzasadnionego powodu w trakcie trwania imprezy. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz
drogi ewakuacyjne muszą pozostać wolne.
3. Widzowie mają obowiązek stosować się do zarządzeń organizatora, służby porządkowej, straży pożarnej
oraz zaleceń spikera Stadionu.
§5
1. Służby Organizatora winny posiadać wydane przez niego identyfikatory określające funkcję sprawowaną na
stadionie.
2. Do służb Organizatora zalicza się: Służby organizacyjne, Służby techniczne, Służby medyczne,
Służby porządkowe i informacyjne, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia.
3. Służby porządkowe i informacyjne uprawnione do wykonywania czynności, o których mowa w § 2
Regulaminu Stadionu winny posiadać identyfikatory z napisem „Służba Porządkowa” i „Służba informacyjna”
określające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, fotografię osoby, okres ważności oraz pieczęć i podpis
wystawcy.
4. Organizator wydaje ponadto identyfikatory dla: akredytowanych dziennikarzy prasowych i radiowych oraz
fotoreporterów, obsługi technicznej transmisji telewizyjnych, obsługi telekomunikacyjnej na Stadionie.
§6
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności
karno-administracyjnej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu Stadionu przez służby porządkowe lub Policję, każdej
osoby nie stosującej się do powyższego Regulaminu lub zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo której
obecność na terenie Stadionu mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób.
3. W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy Regulamin może zostać wydany zakaz wstępu na
Stadion (zakaz stadionowy lub zakaz klubowy).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty kibica w przypadku uzasadnionego wniosku
Policji lub innych organów porządku publicznego.

