REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
ZAWODY W PIŁCE RĘCZNEJ W RAMACH ROZGRYWEK PGNIG SUPERLIGI
ORGANIZOWANE PRZEZ WYBRZEŻE GDAŃSK HANDBALL SA
§1
PRZEPISY OGÓLNE
1. Podstawą prawną do opracowania niniejszego regulaminu stanowi art 6 ust 3 Ustawy o
bezpieczeństwa imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku ( Dz.U Nr 62, poz 504) .
2. Regulamin obowiązuje na terenie hali widowiskowo-sportowej AWFiS w Gdańsku -Oliwie ul.
Kazimierza Górskiego 1 podczas trwania meczów piłki ręcznej organizowanych przez Wybrzeże
Gdańsk Handball SA.
3. Osoby przebywające na terenie hali podlegają przepisom prawa, przepisom polskich i
międzynarodowych organizacji sportowych oraz przepisom niniejszego Regulaminu i Regulaminowi
Wielofunkcyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej AWFiS w Gdańsku-Oliwie ul. Kazimierz Górskiego
4. Podczas trwania imprezy masowej-meczu piłki ręcznej, Wybrzeże Gdańsk Handball SA stosuje się
do wymogów określonych w art 6 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca
2009 r (Dz U. Nr 62 poz 504) w zakresie:
a) na hali przy wejściu głównym podczas trwania imprezy masowej-meczu piłki ręcznej
funkcjonuje punkt depozytowy
b) każda osoba przed zakupem biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania
na imprezie masowej-meczu piłki ręcznej winna zapoznać się z niniejszym Regulaminem
oraz z Regulaminem Wielofunkcyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej AWFiS w GdańskuOliwie ul. Kazimierza Górskiego 1.
c) wyznacza miejsca nieudostępnione publiczności tj. zespół pomieszczeń administracyjnych
hali, szatnie zawodników oraz sędziów, płyta boiska, pomieszczeń stanowiących zaplecze
gastronomiczne, medyczne i magazynowe hali, sala konferencyjna i salonik VIP.
5. Zakup biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej-meczu
piłki ręcznej oznacza akceptacje postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów na podstawie ,
których regulamin został wydany.
6. Podczas imprezy masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolona
jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 %
alkoholu. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych może odbywać się wyłącznie w
miejscach do tego wyznaczonych. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych może być
prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art 18 ust 4
ustawy z dnia 16 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. Z 2007 r . Nr 70 poz 473 z późniejszymi zmianami).

Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opakowaniach, w szczególności
wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich
przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA NA IMPREZIE MASOWEJ – MECZU PIŁKI RĘCZNEJ
1. Hala AWFiS w Gdańsku-Oliwe jest miejscem, w którym organizowane są przez Wybrzeże Gdańsk
Handball SA mecze piłki ręcznej.
2. Wszystkie mecze piłki ręcznej są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami EHF i PZPR
3. Zarząd Wybrzeże Gdańsk Handball SA ma prawo zmiany uprzednio ogłoszonych terminów meczów.
4. W przypadku opóźnienia meczu lub zmiany terminu, decyzję o zwrocie należności za bilety wstępu
podejmuje Zarząd Wybrzeże Gdańsk Handball SA.
5. Osoby chcące wykonywać jakąkolwiek działalność gospodarczą na terenie hali w trakcie trwania
imprezy muszą uzyskać zgodę Zarządu Wybrzeże Gdańsk Handball SA.
§ 3.
SPRZEDAŻ BILETÓW LUB INNEGO DOKUMENTU UPRAWNIAJĄCEGO DO PRZEBYWANIA
NA IMPREZIE MASOWEJ – MECZU PIŁKI RĘCZNEJ.
Bilet wstępu na mecz piłki ręcznej lub inny dokument uprawniający do przebywania imprezie
masowej- meczu piłki ręcznej zawiera dane wymagane w art 15 ust 2 Ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku ( Dz.U. Nr 62 poz 504)
2. Sprzedaż biletu uprawniającego do przebywania w czasie imprezy masowej - meczu piłki ręcznej
odbywa się poprzez kasę zlokalizowaną w budynku hali lub w sieci poprzez profesjonalnego
dystrybutora Eventim Sp. z o.o..
3. Bilety lub inne dokumenty uprawniające do przebywania w czasie imprezy masowej-meczu piłki
ręcznej nie będą sprzedawane:
a) osobie będącej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, będących pod widocznym
wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających

1.

b) osobie , wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masowa
c) osobie, wobec której zastosowano zakaz klubowy.
§ 4.
1. Na imprezę masową – mecz piłki ręcznej mogą wejść i przebywać w hali oraz korzystać z urządzeń
hali przeznaczonych dla publiczności, wyłącznie osoby, które posiadają przy sobie ważny bilet lub
inny dokument uprawniający do wstępu na imprezę oraz dokument stwierdzający tożsamość ze
zdjęciem.
2. Osoby do 12-go roku życia mogą wejść na imprezę masową – mecz piłki ręcznej i przebywać w hali
wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekuna , osoby pełnoletniej .
3. Osoba wchodząca do hali jest zobowiązana bez wezwania okazać służbie porządkowej lub
informacyjnej bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do wstępu na imprezę.

4. Służba porządkowa lub informacyjna ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.
5. Nie wolno wnosić do hali: żywności lub napojów w jakichkolwiek opakowaniach, napojów
alkoholowych z wyjątkiem napojów alkoholowych sprzedawanych i podawanych przez podmiot
upoważniony przez Organizatora zgodnie z art 8a Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o
bezpieczeństwie imprez masowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, broni
wszelkiego rodzaju, ogni sztucznych, rac, świec dymnych, trąbek ze sprężonym powietrzem,
butelek, szklanek, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
drzewców do flag i transparentów, „kominiarek” .
6. Na imprezę masową-mecz piłki ręcznej nie będą wpuszczane osoby:
a) objęte zakazem wstępu na imprezy masowe
b) wobec których wydano sądowe orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od
przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych
c) wobec których wydano zakaz klubowy
d) odmawiające poddania się :wylegitymowania się w celu ustalenia tożsamości, przeglądania
zawartości bagażu i odzieży
e) znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających
f) posiadających broń lub niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, napoje alkoholowe z wyjątkiem napojów alkoholowych sprzedawanych i
podawanych przez podmiot upoważniony przez Organizatora zgodnie z art 8a Ustawy z dnia
20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, środki odurzające lub substancje
psychotropowe.
g) zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
§5
ZASADY ZACHOWANIA W HALI.
1. Każdy, kto przebywa w hali winien zachowywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a
w szczególności zgodnie z niniejszym Regulaminem i Regulaminem i Regulaminem
Wielofunkcyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej AWFiS w Gdańsaku-Oliwie ul. Kazimierza
Górskiego 1.
2. Każdy , kto przebywa w hali powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrażać innym.
3. Każdy przebywający w hali jest zobowiązany stosować się do zarządzeń Straży Pożarnej, służb
porządkowych lub informacyjnych oraz spikera zawodów.
4. Wszystkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie
wolnym.
5. Osobą znajdującym się w hali zakazuje się:
a) rzucanie jakichkolwiek przedmiotów szczególnie w kierunku boiska, rozniecania ognia,
używanie jakichkolwiek środków pirotechnicznych.

b) używania słów wulgarnych, rasistowskich, obraźliwych dla innych osób, grup społecznych i
wyznaniowych.
c) wywieszania flag i transparentów z treściami wulgarnymi, rasistowskim lub antysemickimi i
obrażania kogokolwiek
d) wchodzenia na płytę boiska oraz do miejsc nieudostępnionych publiczności
6. Z hali usuwane będą osoby które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują
się nie zgodnie z niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Wielofunkcyjnej hali WidowiskowoSportowej AWFiS w Gdańsku.
7. Osoby które opuściły halę w trakcie trwania imprezy masowej nie zostaną ponownie wpuszczone na
obiekt.
§6
PRZEDSTAWICIELE MEDIÓW
1. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogą przekazywać i rejestrować obraz lub dźwięk podczas
meczu, po zgłoszeniu tego do Organizatora.
2. Wstęp dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji odbywa się na podstawie aktualnej legitymacji
dziennikarskiej
§7
SŁUŻBY PORZĄDKOWE I INFORMACYJNE
1. Do służb Organizatora zalicz się;
a)
służby organizacyjne
b)

służby techniczne

c)

służby medyczne

d)

służby porządkowe i informacyjne.

4. Służby porządkowe i informacyjne realizują uprawnienia i obowiązki określone w art 20 i 22
Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 roku (Dz.U.Nr 62 poz 504)
5. Służby porządkowe i informacyjne winny posiadać identyfikatory określające: nazwę wystawcy,
numer identyfikacyjny, fotografie osoby,, okres ważności oraz pieczęć i podpis wystawcy.
6. Służby organizacyjne, techniczne, medyczne winny posiadać wydane przez Organizatora
identyfikatory określające funkcje sprawowane w czasie imprezy masowej.

§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.
Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku w hali ponoszą odpowiedzialność karną albo
karno-administracyjną, zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 roku (Dz.U.
Z 2009 Nr 62 poz 504)
2.
Zarząd Wybrzeże Gdańsk Handball SA może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie
uczestnictwa w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez Wybrzeże Gdańsk Handball SA
wobec osób, które dopuściły się naruszenia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Wielofunkcyjnej Hali
Widowiskowo-Sportowej AWFiS w Gdańsku-Oliwie ul. Kazimierza Górskiego 1.

Regulamin imprezy masowej udostępniony jest:
1.przy drzwiach wejściowych na halę
2. na oficjalnej stronie internetowej Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

