REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
Regulamin Hali Widowiskowo-Sportowej przy Regionalnym Centrum Sportowy Spółka z
o.o w Lubinie , ul. Odrodzenia 28b, sporządzony na potrzebę organizacji imprezy
masowej – „Koncert Ewy Farny i goście”
§ 1.
Zakres obowiązywania
Niniejszy Regulamin obowiązuje w Hali Widowiskowo - Sportowej w Lubinie
przy ul. Odrodzenia 28b, w trakcie trwania imprezy – tj. 30.09.2017r w godzinach od
17.00 do 22.00.
Podstawa prawna Regulaminu jest Ustawa z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie Imprez
Masowych Dz. Ustaw nr 62 poz. 504 z 2009 r.
§ 2.
Przeznaczenie.
1. Hala Widowiskowo - Sportowa jest miejscem przeznaczonym do organizacji wszelkich
imprez sportowych i kulturalnych i rozrywkowych.
2. Hala nie jest powszechnie dostępna. Organizator jest właścicielem hali w której jest
organizowana impreza masowe.
§ 3.
Kontrola wejścia na Halę
1. Organizator imprezy zastrzega sobie wyłączne prawo , wpuszczania na teren Hali .
2. Wstęp na Halę mają osoby, które posiadają wykupiony na określony koncert bilet
wstępu z uwzględnieniem osób wchodzące w skład służb Organizatora posiadających
stosowne identyfikatory. Wstęp bez ważnego biletu dla dzieci do lat 6.
3. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim maja wstęp bezpłatny.
Opiekunowie są wpuszczani na hale za okazaniem normalnego biletu.
4. Media zostaną wpuszczone na koncert po uprzedniej akredytacji. Informacje o
możliwości uzyskania akredytacji dostępne są na stronie www.rcslubin.pl
5. Pod żadnym pozorem nie będą wpuszczane na teren Hali , osoby wobec których
zastosowano sądowy zakaz wstępu , lub Klubowy zakaz wstępu na imprezy masowe .
6. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na Hali tylko i wyłącznie pod opieką osób
dorosłych/opiekunów/
7. Przebywać na Hali mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważny bilet wstępu,
stosowne zaproszenie lub inny dokument dopuszczony przez Organizatora lub
właściciela obiektu
8. Każda osoba jest zobowiązana przy wejściu na Halę , bez wezwania okazać służbie

porządkowej lub służbie ochrony bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na
halę .
9. Służba Porządkowa ma prawo zażądać od każdej osoby , okazania dokumentu
tożsamości
10. Służba Porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób przy użyciu środków
technicznych , celem stwierdzenia czy nie stanowią te osoby zagrożenia
bezpieczeństwa np. z powodu spożycia alkoholu, narkotyków lub w skutek wnoszenia
broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wpuszczania na teren Hali lub wydalenie z niej
osób , które nie zezwolą na przeszukanie ich przez Służby Porządkowe lub Policję.
12. Osoby , które nie posiadają biletów wstępu , osoby nietrzeźwe oraz stwarzające
ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na halę .
§ 4.
Zachowanie w Hali Widowiskowo - Sportowej
1. Każda osoba która przebywa w Hali , powinna tak się zachowywać ,aby nie szkodzić i
nie zagrażać innym.
2. Widzowie zobowiązani są do stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu,
poleceń służb porządkowych oraz zaleceń i komunikatów spikera podległego w trakcie
imprezy masowej , kierownikowi ds. bezpieczeństwa.
3. Widzowie muszą zajmować miejsca siedzące przeznaczone dla widzów w
wyznaczonych dla nich sektorach hali chyba ,że inaczej zostaną poinstruowani przez
przedstawicieli ; Służb Porządkowych, Organizatora lub Policji.
4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz oznaczone drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane
w stanie wolnym.
5. Widzowie nie mogą przybywać w strefach wyznaczonych przez Organizatora jako
strefy specjalne chyba że posiadają stosowne uprawnienie do przebywania w tej strefie
wydane przez Organizatora.
§ 5.
Zakazy
1. Zabrania się wnoszenia na Halę i posiadania w Hali :
a/ napojów alkoholowych , odurzających , oraz ich spożywania z wyjątkiem
Art.8a.Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
b/ broni wszelkiego rodzaju
c/ przedmiotów , które mogą być użyte jako bron lub pocisk
d/ pojemniki o dużej objętości
e/ butelek szklanych , plastikowych lub innych” kartonowych”
f/ fajerwerków ,kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych
g/ drzewców do flag i transparentów
h/ instrumentów i urządzeń wytwarzających hałas z napędem mechanicznym
i/ kominiarek lub innych mogących służyć do maskowania się przed identyfikacją
przez organy Służb Porządkowych lub Policji
j/ zwierząt

k/ urządzeń służących profesjonalnemu rejestrowaniu, transmitowaniu dźwięku lub
obrazu

2. Ponadto zakazuje się :
a/ wchodzenia do Hali i przebywania w Hali osobom wobec , których zostało
wydane sądownie orzeczenie o zakazie wstępu na imprezy masowe .
b/ wchodzenie lub przechodzenie przez elementy obiektu lub urządzeń hali
,pomieszczenia ,balustrady itp. Nie przeznaczone do powszechnego użytku , w tym,
prasy, tv , foto, organizatora ,służby medycznej i służb porządkowych tzn. stref i
obszarów obiektu nie przeznaczonych dla widzów.
c/ rzucania jakimikolwiek przedmiotami
d/ używania wulgarnego i powszechnie uważanego za obraźliwe słownictwa ,
wyrażanie w różny sposób treści antysemickich, faszystowskich i nacjonalistycznych
obraźliwych dla jakichkolwiek osób
e/ rozniecanie i posiadanie ognia , fajerwerków itp.
f/ załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
h/ wywieszanie flag w miejscach do tego nie przeznaczonych
i/ wywieszanie flag i transparentów o treściach obraźliwych jak również
prowokacyjnych
j/ profesjonalnego rejestrowania, transmitowania dźwięku lub obrazu
§ 6.
Odpowiedzialność
Za nie przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu , wobec osób uchylających się od jego
przestrzegania mogą zostać zastosowane następujące sankcje;
-usunięcie z obiektu Hali Sportowo - Widowiskowej
-skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Powszechnego za wykroczenia;
Art. 50 KW. Kto nie opuszcza zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego
organu - podlega karze aresztu lub grzywny.
Art. 51. §1 KW. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca porządek
publiczny, spoczynek nocny, albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym – podlega
karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny
Art. 52a. pkt 2 KW. Kto publicznie nawołuje do nieposłuszeństwa przeciwdziała przemocą
ustawie albo prawnemu porządkowi organu państwowego, jeżeli zasięg czynu lub jego skutki
nie były znaczne - podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 124 §1 KW. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku,
jeżeli szkoda nie przekracza 250 zł - podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo
grzywny.
Art. 143 §1 KW. Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z
urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa

przyrząd alarmowy, instalację oświetleniowa, automat, telefon, oznakowane urządzenie do
utrzymania czystości lub krzesełko - podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 145 KW. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w
szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec - podlega karze grzywny do
500 złotych albo karze nagany.

Przepisy karne Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Art. 54. 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy,
regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub
służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu
nieprzeznaczonym dla publiczności.
Art. 55. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową,
w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000
zł.
Art. 56. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze
ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
Art. 59. 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm. 6)), wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub
materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie
stanowiły własności sprawcy.
Art. 60. 1. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu pitki nożnej,
wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu osoby
uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek
dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie
dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie,
gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca
przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy
masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby
informacyjnej.
4. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1-3, używa elementu
odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia
rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 62. Jeśli sprawca ukarany lub skazany za czyny zabronione, o których mowa w art. 5461, w ciągu 2 lat od ostatniego ukarania lub skazania, popełnia ponownie podobne umyślne
wykroczenie lub przestępstwo, sąd może wymierzyć karę do górnej granicy jej ustawowego
zagrożenia zwiększonego o połowę.
Art. 65. 1. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, 51, 52a, 124 lub 143
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz
z 2008 r. Nr 141, poz. 888), lub o którym mowa w art. 54-56 niniejszej ustawy, popełnione
w związku z imprezą masową artystyczno-rozrywkową, sąd może orzec środek karny
zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat.
2. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, 51, 52a, 124 lub 143
Kodeksu wykroczeń, lub o którym mowa w art. 54-56 niniejszej ustawy, popełnione w
związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, sąd orzeka środek karny
zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat.
Art. 66. Wobec sprawców przestępstw, o których mowa w art. 59 i 60 niniejszej ustawy, sąd
orzeka zakaz wstępu na imprezę masową.

