REGULAMIN WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ W CZASIE IMPREZ
MASOWYCH (SPORTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH LUB ROZRYWKOWYCH)
ORGANIZOWANYCH W HALI AWFiS, GDAŃSK, UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1

§1
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Niniejszy regulamin obowiązuje w obszarze Wielofunkcyjnej Hali Widowiskowo –
Sportowej AWFiS w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1
§2
PRZEZNACZENIE
1. Hala sportowa służy do prowadzenia zawodów sportowych i zajęć szkoleniowych
(treningów) oraz innych imprez artystycznych lub rozrywkowych
2. Hala sportowa nie jest powszechnie dostępna
3. Podczas imprez masowych odpłatnych i zawodów sportowych przebywać na hali
oraz korzystać z urządzeń hali mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważną kartę
wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie. Kartę wstępu
oraz dowód uprawniający do przebywania na obiekcie sportowym należy okazywać
na żądanie służb porządkowych lub policji
4. Widzowie muszą zajmować miejsca określone w karcie wstępu
5. Przebywanie na hali w dni bez imprez określa użytkownik hali
6. Podczas imprez masowych organizowanych w hali AWFiS może jednorazowo
przebywać 1500 osób zasiadających w miejscach numerowanych w odpowiednich
sektorach
§3
SŁUŻBA PORZĄDKOWA I KONTROLA WEJŚCIOWA
1. Za wpuszczenie osób do hali, pojazdów na parkingi przy hali oraz za porządek
na jej terenie podczas imprezy odpowiada koncesjonowana agencja ochrony, z którą
organizator podpisze obowiązującą umowę
2. Każdy zobowiązany jest przy wejściu do Hali bez wezwania okazać służbie
porządkowej swoją kartę wstępu lub swój dokument uprawniający do wstępu
i na żądanie wręczyć do sprawdzenia
3. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób – również przy użyciu
środków technicznych – celem eliminacji podejrzenia posiadania przez osobę broni
lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych
i wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających
lub psychotropowych. Pracownik służby porządkowej winna być tej samej płci co
osoba kontrolowana
4. Osoby, które będą stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego,
a także chronionego mienia lub będą posiadały fałszywe karty wstępu zostaną ujęte
i niezwłocznie przekazane policji

5. Osoby, które nie posiadają kart wstępu nie będą wpuszczane na halę
6. Służby porządkowe organizatora imprezy są zobowiązane nie wpuścić na imprezę
masową osób, wobec których zostało wydane orzeczenie:
- zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach
przeprowadzenia imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazane
w z związku z warunkowym zawieszeniem wykonywania kary
pozbawienia wolności oraz wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2
ustawy z dnia 26.10.1982 o postępowaniu w sprawach dla nieletnich
7. Na imprezę masową organizowaną w hali AWFiS może przebywać ilość widzów
zgodna ze stanem rzeczywistym miejsc na widowni
§4
MONITORING
1. Organizator jest uprawniony do utrwalenia przebiegu imprezy, a w szczególności
zachowania się osób, przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
§5
ZACHOWANIE PUBLICZNOŚCI NA HALI SPORTOWEJ
1. Każdy kto przebywa na Hali powinien:
- zachować się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym
- zapoznać się z niniejszym regulaminem, który jest ogólnie dostępny
poprzez wywieszenie go do wiadomości na tablicy informacyjnej
przy wejściu na halę
2. Widzowie powinni stosować się do zarządzeń służb porządkowych, policji, straży
pożarnej, organizatora imprezy oraz do przestrzegania przepisów ppoż.
przewidzianych w instrukcji ppoż.
3. Ze względu bezpieczeństwa widzowie są zobowiązani na żądanie służb
porządkowych, policji, zajmować miejsca inne niż wskazane na kartach wstępu
4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być wolne
oraz odpowiednio oznaczone
5. Wszelkie wyłączenia miejsc ze względów technicznych (np. dla potrzeb telewizji itp.)
automatycznie zmniejszają liczę osób na widowni
§6
ZAKAZY
1. Zabrania się wnoszenia na Halę następujących przedmiotów:
- broni wszelkiego rodzaju
- przedmiotów, które mogą służyć jako broń lub pociski
- pojemniki do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących
- butelek, kubków, dzbanków, puszek wykonanych z kruchego, pękającego
lub szczególnie trwałego materiału
- przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stoły, krzesła, skrzynie,
walizki
- fajerwerków, kul świecących lub innych przedmiotów pirotechnicznych,
- drzewców od flag i transparentów

- instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym
- napojów alkoholowych
- zwierząt
2. Ponadto zakazuje się:
- wchodzenia i przechodzenia przez przeszkody nie przeznaczone
do powszechnego użytku, szczególnie fasady, mury, zamknięcia,
urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, maszty, wszelkiego
rodzaju dachy, barierki,
- wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów,
pomieszczenia wewnętrzne, szatnie, pomieszczenia służbowe, pod trybuny
szufladowe przyścienne
- rzucania wszelkimi przedmiotami
- rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecowych
- sprzedawania towarów i kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania drinków
i przeprowadzania zbiórek
- zastawiania dróg ewakuacyjnych
- pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania
lub oklejania
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania obiektu
i terenu wokół

§7
RUCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
WOKÓŁ WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ
1. Ilość pojazdów samochodowych, które w czasie imprezy masowej mogą wjechać
na parking hali AWFiS limitują miejsca parkingowe, na które organizator wyda
stosowne karty parkingowe
2. Nie dotyczy to pojazdów służb specjalnych dla których zarezerwowane są stałe
miejsca postojowe, zobrazowane na planie drogi wokół hali
3. pojazdy bez kart parkingowych nie mają prawa wjazdu na teren przyległy do hali.
Przy hali odbywa się ruch jednokierunkowy i obowiązuje zakaz zatrzymywania się
pojazdów. Ruch pojazdów regulowany jest przez służby porządkowe
4. Pojazdy bez kart parkingowych muszą być kierowane na inne parkingi w AWFiS
lub Gdańska
§8
SŁUŻBA PORZĄDKOWA
1. Organizator imprezy jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników służb
porządkowych w zakresie:
- przedstawienia osób odpowiedzialnych za imprezę,
- omówienia wszelkich warunków związanych z realizacją imprezy,
a w szczególności:
- terminie otwarcia drzwi wejściowych

-

orientacyjnego czasu trwania imprezy
informacji o ewentualnych przerwach
innych informacji, które mogą mieć wpływ ba zachowanie porządku w czasie
imprezy
2. Za porządek na obiekcie odpowiada koncesjonowana agencja ochrony z którą
organizator imprezy masowej podpisze stosowną umowę określającą:
- zobowiązania agencji do zapewnienia odpowiedniej ilości osób
dla zabezpieczenia imprezy masowej, którą określa ustawa z dnia 20. marca
2009 r o zabezpieczeniu imprez masowych
- osoby funkcyjne odpowiedzialne za prace służby porządkowej
- odpowiedzialność cywilną agencji za wszelkie zdarzenia zaistniałe
w czasie imprezy wynikłe z pracy agencji. Za czas imprezy uważa się okres
od momentu otwarcia drzwi wejściowych do opuszczenia hali przez
publiczność
3. Ponadto agencja zobowiązana jest do:
- widocznego umundurowania swoich pracowników
- zapewnienia łączności przy pomocy radiotelefonów na poszczególnych
odcinkach i z dowodzącym ochroną, szefem ppoż, obsługą medyczną
i organizatorem imprezy masowej
- szczegółowe warunki i sposoby działania służb porządkowych
organizatora imprezy masowej reguluje Ustawa o bezpieczeństwie imprez
masowych z dnia 20 marca 2009 r.

§9
OBSŁUGA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ
PODCZAS IMPREZ MASOWYCH
Obsługa Hali AWFiS w czasie imprez masowych organizowanych przez AWFiS
1. Hala AWFiS na czas organizowanych imprez masowych (do 1500 widzów) posiada
instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która określa zasady postępowania
na wypadek zagrożeń na terenie obiektu. Nakłada też na poszczególne osoby różne
obowiązki w wypadku powstania zagrożenia
2. Organizator jest zobowiązany do zatrudnienia następujących służb:
- służba asystencyjna ppoż. (4-6 osób)
- służba medyczna (karetka pogotowia z całą obsługą, lekarz zawodów)
- odpowiednio przeszkolonych i oznaczonych służb porządkowych, których
liczbę reguluje Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20
marca 2009 r.
3. miejscem kontaktowym wszystkich służb jest pomieszczenie recepcji Hali AWFiS
§10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku w Hali AWFiS będą pociągane
do odpowiedzialności karno – administracyjnej

2. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy z dnia 20
marca 2009 o b .i. m. przez organizatora imprezy lub służby porządkowe podlega
karze grzywny 5.000 zł
3. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać organizatorowi imprezy
lub kierownikowi obiektu
§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Poza niniejszym regulaminem
organizowania imprez.
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