REGULAMIN IMPREZY
„Rozgrywki Energa Basket Ligi mężczyzn w sezonie 2020/2021"
odbywającej się w hali Arena Toruń w Toruniu, przy Gen. J. Bema 73 - 89
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów
Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opublikowanej w Dz. U.
z 2013r. poz. 612 z późniejszymi zmianami (zwanej dalej „Ustawą”), na podstawie Kodeksu
cywilnego oraz Wytycznych dla organizatorów imprez w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2
w Polsce.
2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Klub Twarde Pierniki S.A..
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
przebywały

na

terenie,

na

którym

przeprowadzana

jest

Impreza.

Każda

osoba

przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do
postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym
przeprowadzana jest Impreza, a także z urządzeń znajdujących się na nim.
5. Wstęp na Teren imprezy jest płatny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym
wydarzeniem.
6. Publiczność ma wstęp na teren imprezy 60 minut przed rozpoczęciem meczu i przebywać tam
może do 30 minut po zakończeniu imprezy, a następnie powinna bez zbędnej zwłoki opuścić
miejsce imprezy (zamknięcia bram po opuszczeniu przez uczestników terenu imprezy
masowej.)
7. Osoby obecne na imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać
regulaminu imprezy i obiektu.
8. Osobom obecnym na imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia:
a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b. materiałów wybuchowych,
c.

wyrobów pirotechnicznych,

d. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
e. napojów alkoholowych,
f.

środków odurzających lub substancji psychotropowych,

g. wszelkiego rodzaju napojów w butelkach, puszkach i kartonach),
h. wszelkiego rodzaju źródeł światła mogących oślepiać uczestników,
i.

żywych zwierząt,

j.

zewnętrznego cateringu (tj. ciepłych posiłków typu fast food, pizza, zestaw obiadowy).

9. Interpretacja, co jest przedmiotem niebezpiecznym, należy do pracowników służby
porządkowej i informacyjnej.
10. Zabrania się również wnoszenia i posiadania podczas imprezy aparatów fotograficznych
i kamer mogących mieć profesjonalne zastosowanie.
11. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i bagażu osób wchodzących
na imprezę, w przypadkach określonych przepisami prawa. Osoby, które odmawiają poddania
się tej czynności nie będą wpuszczane.
12. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie
imprezy jest zabronione.
13. Zabrania się niszczenia mienia i wyposażenia oraz wystroju hali, a także samowolnego
przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania
ognia, używania wyrazów i wyrażeń niecenzuralnych i wznoszenia okrzyków prowokujących
lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie
konfliktu, obscenicznych, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę,
wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
14. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie imprezy osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby lub substancje, o których
mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
d) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.
15. Osoby nieletnie, poniżej 13 roku życia, mogą przebywać na imprezie pod opieką i na
odpowiedzialność osób pełnoletnich.
16. W obiekcie, w którym odbywa się impreza, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
17. Przebieg imprezy, a zwłaszcza zachowanie publiczności, będą utrwalane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych w obiekcie.
18. Materiał zarejestrowany za pomocą urządzeń, o których mowa w ust. poprzednim stanowić
może dowód służący do wszczęcia postępowania karnego albo postępowania w sprawach
o wykroczenia, albo wykorzystany w toku takiego postępowania.
19. Osoby znajdujące się na imprezie, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać
zagrożenie dla innych uczestników imprezy, zachowywać się w sposób niekulturalny
lub naruszać dobre obyczaje, albo które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zabronione,
albo też będą spożywać lub zażywać substancje lub wyroby, o których mowa
w pkt. 5 niniejszego regulaminu, albo nie będą przestrzegać postanowień niniejszego
regulaminu będą usunięte z imprezy.
20. Osoby, o których mowa w ust. 1, jeżeli zachowaniem swoim wyczerpią znamiona czynu
zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
21. Miejsca dla publiczności są numerowane.

22. Publiczność ma dostęp do poszczególnych stref wydzielonych na terenie imprezy, zgodnie
z zasadami określonymi przez organizatora.
23. Zabronione jest utrudnianie przejścia na drogach i wyjściach ewakuacyjnych.
24. W imprezie mogą wziąć udział osoby, które według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami
zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
25. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren
wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia
(kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).
26. W trakcie imprezy masowej mają zastosowanie wszelkie powszechne przepisy państwowe
dotyczące zasad postępowania w czasie trwania pandemii COVID-19, a także inne, mające
zastosowanie przy imprezach masowych przepisy prawa, których poprzez wstęp na stadion
uczestnik imprezy masowej potwierdza.
27. Wstęp na teren imprezy odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej
akceptacji osoby obecnej na imprezie masowej w zakresie przyjęcia ryzyka związanego
z potencjalnym zakażeniem, w tym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (lub jego pochodną)
wywołującego chorobę COVID-19 i wszelkich z tego tytułu powikłań, w tym w oparciu
o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do Twarde Pierniki S.A.. W tym zakresie
przebywanie na terenie imprezy odbywa się na własną odpowiedzialność.
28. Każda osoba przebywająca na terenie imprezy, do czasu zajęcia przypisanego miejsca
oraz podczas poruszania się po terenie imprezy, zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa
przy pomocy maseczki lub przyłbicy, z zastrzeżeniem, iż powinny zostać one zdjęte na
polecenie służb porządkowych lun informacyjnych, w szczególności w celu sprawdzenia
tożsamości. Organizator ma prawo kontroli realizacji tego wymogu.
29. Osoby nieposiadające maseczki lub przyłbicy lub niemogące ich założyć z jakichkolwiek
powodów, w tym osoby zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa z przyczyn
zdrowotnych, nie zostaną wpuszczone na teren imprezy.
30. Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała uczestnika imprezy masowej
i odmowy wstępu osobom z temperaturą powyżej 38 stopni Celsjusza, a uczestnik imprezy
masowej wyraża zgodę na taką czynność.
31. Zabronione jest wnoszenie bagażu podręcznego na teren imprezy, a także udostępnianie
depozytów.
32. Każda osoba wchodząca i przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest poddać się
obowiązkowej dezynfekcji rak w miejscach wyznaczonych na terenie obiektu przez Klub,
zgodnie ze wskazaną w tych miejscach instrukcją.
33. Uczestników imprezy masowej obowiązuje zakaz gromadzenia się w sektorach, w ciągach
komunikacyjnych i innych strefach.
34. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zachowania na terenie imprezy dystansu 1,5
metra, a także zajęcia wskazanego miejsca przez Organizatora. Powyższe nie dotyczy osób
uczestniczących w imprezie masowej 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.
35. Maksymalna liczba osób jednorazowo przebywających w toaletach odpowiada liczbie kabin
toaletowych w danym zespole toalet. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przed każdą toaletą.
36. Uczestnik

imprezy masowej

jest

zobowiązany

do

przestrzegania

podanego

przez

Organizatora (np. na telebimie lub przez spikera) planu wyjścia z terenu imprezy.
37. Uczestnicy są zobowiązani do zajmowania miejsc zgodnie z miejscem wskazanym na bilecie.
38. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany, wyznaczania i wskazywania innych miejsc
siedzących niż wcześniej zarezerwowanych dla wszystkich osób uczestniczących w imprezie
masowej w wyniku zmiany sytuacji epidemiologicznej i wytycznych stosownych instytucji.
39. Wyjątkowo dopuszczalne jest zajęcie wolnego miejsca bezpośrednio przy uczestniku, który:
uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, jest osobą z orzeczeniem
o niepełnosprawności,

osobą

z

orzeczeniem

o stopniu

niepełnosprawności,

osobą

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan
zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
40. Priorytetem przy organizacji widowni jest unikanie kolejek i skupisk wśród widzów.
41. Organizator udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc zgodnie z planem widowni
uwzględniającym obowiązujące w tym zakresie wytyczne GIS.
42. Oczekujący na zewnątrz Hali „Arena Toruń” zobowiązani są do zachowania dystansu 1,5 m.
43. Przy przemieszczaniu się wewnątrz Hali „Arena Toruń” zaleca się zachować dystans 1,5 m.
44. Organizatorzy

wykonując

postanowienia

niniejszego

regulaminu,

działają

poprzez

pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową organizatora
imprezy, której powierzone zostaną obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
podczas imprezy.
45. Regulamin w zakresie dotyczącym sposobu postępowania w trakcie epidemii wirusa
SARS-CoV-2 w Polsce może ulec zmianie w wypadku zmiany zaleceń lub przepisów w tym
przedmiocie.
46. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
47. Regulamin będzie udostępniony publiczności w kasach biletowych, u operatora sprzedaży
biletów oraz poprzez wywieszenie przy wejściu głównym na halę „Arena Toruń”
48. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu
Cywilnego.

