
wersja 28.11.2022 

 
 

Regulamin Karty Kibica 
 

§ 1 Definicje 
 
1. Organizator – Pogoń Szczecin S.A., 71-102 Szczecin, ul. Karłowicza 28. NIP: 852-251-47-42,  

KRS: 0000285971. 
2. Użytkownik - osoba fizyczna zarejestrowana w Systemie lub dokonująca zakupu Biletów, 

Karnetów lub Karty Kibica w Punkcie Obsługi Kibica lub Kasach Biletowych bez rejestracji  
w Systemie, której dane osobowe utrwalone zostały na Bilecie, Karnecie lub Karcie Kibica. 

3. Stadion - Stadion Miejski im. Floriana Krygiera w Szczecinie przy ul. Karłowicza 28. 
4. System  – elektroniczny system sprzedaży Biletów i Karnetów, udostępniony pod adresem strony 

internetowej: bilety.pogonszczecin.pl.  
5. Sezon – okres od lipca do czerwca podczas, którego organizator poszczególnych rozgrywek 

wyznacza terminy Meczów. 
6. Mecz - spotkanie piłki nożnej rozgrywany na Stadionie z udziałem I drużyny lub II drużyny Pogoni 

Szczecin w danym Sezonie w ramach rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy, rozgrywek Pucharu 
Polski, rozgrywek pucharów europejskich, w tym eliminacji tych pucharów lub rozgrywek III Ligi. 

7. Bilet – znak legitymacyjny uprawniający Użytkownika do uczestnictwa w danym Meczu, 
zawierający dane Użytkownika: imię i nazwisko oraz PESEL (a w razie gdy został on nie nadany – 
rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika) jak również 
oznaczenie: sektora, rzędu i miejsca na Stadionie oraz numer transakcji zakupu dokonanej  
w Systemie;  

8. Karnet – znak legitymacyjny, wydawany zgodnie z Regulaminem,  zawierający dane 
Użytkownika: imię i nazwisko oraz PESEL (a w razie gdy nie został on nadany - rodzaj, serię  
i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika) jak również przypisane 
oznaczenie: sektora, rzędu i miejsca na Stadionie, który wraz z dokumentami wskazanymi  
w Regulaminie, uprawnia Użytkownika do uczestnictwa w Meczach rozgrywanych, w ramach 
rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasa w danym Sezonie lub rundzie rozgrywek, ustalonym 
przez  organizatora rozgrywek Ekstraklasę SA. 

9. Karta Kibica - identyfikator Kibica zawierający imię, nazwisko, PESEL. Jest jednym z dokumentów 
służących do identyfikacji Kibica i wejścia na obiekt po wykupieniu jednorazowego. 
lub wielokrotnego uprawnienia do wejścia, jest nośnikiem elektronicznego Biletu lub Karnetu. 
Karta Kibic może mieć postać wirtualną przypisaną do urządzenia mobilnego użytkownika. 

10. Sprzedaż Otwarta – sprzedaż Biletów lub Karnetów prowadzona przez System, w Punkcie 
Obsługi Kibica lub w Kasach Biletowych z wyłączeniem zaproszeń, voucherów oraz darmowych 
Biletów lub Karnetów dystrybułowanych przez Organizatora. 

11. Punkt Obsługi Kibica – punkt stacjonarnej sprzedaży biletów, obsługi infolinii, przyjęć reklamacji, 
obsługi kibiców na Stadionie..  

12. Kasy Biletowe – punkt stacjonarnej sprzedaży biletów. 
13. Regulamin Sprzedaży – Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów. 
14. Regulaminu Karty Kibica – określa warunki wnioskowania, wydawania i użytkowania Karty 

Kibica. 
15. Regulamin Porządkowy Stadionu - regulamin porządkowy Stadionu Miejskiego im. Floriana 

Krygiera  
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w Szczecinie przy  ul. Karłowicza 28,  dostępny na stronie internetowej Klubu w zakładce: 
Kibice/Regulaminy/. 

16. Regulamin Imprezy Masowej – regulamin dotyczący realizacji imprezy masowej (mecz piłki 
nożnej) określający prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zachowywania się 
uczestników imprezy masowej. Wynika on z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 
Regulamin ten dostępny jest na Stronie Internetowej Klubu, w zakładce: Kibice/Regulaminy/. 
 

§ 2 Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin Karty Kibica obowiązuje od 1.12.2022 r. 
2. Regulamin Karty Kibica określa zasady nabycia i korzystania z Karty Kibica. 
3. Użytkownik zainteresowana nabyciem Karty Kibica przyjmuje zobowiązanie do zapoznania  

się z treścią Regulaminu Sprzedaży, Regulaminu Karty Kibica, Regulaminu Porządkowego 
Stadionu oraz Regulaminu Imprezy Masowej. 

4. Zakazuje się kopiowania i przerabiania Karty Kibica.   
5. Karta Kibica jest własnością osoby, której dane osobowe są przypisane do danej Karty Kibica. 
6. Karty Kibica nie wolno odstępować ani odsprzedawać innym osobom bez zgody Organizatora.  
7. Karta Kibica jest ważna bezterminowo. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia nośnika Karty 

Kibica koszty wyrobienia nowego nośnika ponosi Użytkownik. 
8. Osoba  nabywająca Kartę Kibica:  

a) zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak 
również przepisów Regulaminu Sprzedaży, Regulaminu Karty Kibica, Regulaminu 
Porządkowego Stadionu oraz Regulaminu Imprezy Masowej; 

b) ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w związku z nabyciem  
i korzystaniem z Karty Kibica; 

c) potwierdza tym samym, że nie bierze udziału w akcjach o charakterze rasistowskim. 
9. Karty Kibica nie sprzedaje się osobom:  

a) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub 
orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach 
przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym 
zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności;  

b) wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego 
podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu 
Policji;  

c) wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy.  
 

§ 3 Wydanie Karty Kibica 
 

1. O wydanie Karty Kibica należy wnioskować w Punkcie Obsługi Kibica, Kasach Biletowych lub 
przez System. 

2. Karta Kibica zostanie wydana w Punkcie Obsługi Kibica lub Kasach Biletowych wyłącznie po 
okazaniu ważnych dokumentów wraz z numerem PESEL potwierdzających tożsamość 
Użytkownika, który wnioskował o wydanie Karty Kibica. 

3. Jeżeli Użytkownik jest cudzoziemcem, Karta Kibica może być wydana w Punkcie Obsługi Kibica 
lub Kasach Biletowych Użytkownikowi, który wnioskował o wydanie Karty Kibica, wyłącznie po 
okazaniu ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca 
pozwalającego stwierdzić imię i nazwisko, rodzaj, serię i numer tego dokumentu. 

4. Wnioskować o wydanie Karty Kibica może wyłącznie Użytkownik, który ukończył 13 rok życia. 
5. W przypadku, gdy Karta Kibica ma zostać wydana na rzecz Użytkownika, która nie ukończyła 13 

roku życia lub jest ubezwłasnowolniona całkowicie, wniosek może złożyć i odebrać Kartę Kibica 
przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. 
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6. Wnioskując o wydanie Kartę Kibica należy podać imię i nazwisko oraz numeru PESEL, a w razie, 
gdy nie został nadany numer PESEL to rodzaj, serii i numeru dokumentu potwierdzającego 
tożsamość Użytkownika, na rzecz którego ma być wydana.  

7. Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Pogoń Szczecin danych osobowych,  
w zakresie niezbędnym do zapewnienia wydania i korzystania z Karty Kibica. 

8. Karta Kibica zostanie wydana po uiszczeniu opłaty w Punkcie Obsługi Kibica, Kasach Biletowych 
lub poprzez System.  

9. Wnioskować o wydanie Karty Kibica, Użytkownik może w Punkcie Obsługi Kibica, Kasach 
Biletowych lub poprzez System, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Karty Kibica. 

10. Wnioskując o danie duplikatu lub kolejnej Karty Kibica, do ich odbioru, w tym  
do uiszczenia opłat, stosuje się postanowienia § 3 Regulaminu Karty Kibica. 
 

§ 4 Korzystanie z Karty Kibica 
 

1. Po nabyciu Karty Kibica Użytkownik może dokonywać zakupu Biletów lub Karnetów  
z wykorzystaniem Karty Kibica na Mecze w Punkcie Obsługi Kibica, Kasach Biletowych Klubu lub 
poprzez System na zasadach określonych w Regulaminie Sprzedaży. 

2. Kartą Kibica może się posługiwać wyłącznie Użytkownik, którego dane zostały utrwalone na 
Karcie Kibica. Przy wejściu na Stadion Użytkownik zobowiązany jest do posiadania  
i okazania podczas weryfikacji ważnych dokumentów: 
a)  dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
b)  dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgi w przypadku zakupu ulgowego Biletu 

lub Karnetu. 
3.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

w razie odmowy wstępu na Stadion w następujących przypadkach: 
a)  nie okazania któregokolwiek z powyższych dokumentów ochronie podczas weryfikacji  

przy wejściu na Stadion; 
b)  gdy dokumenty te nie będą czytelne lub kompletne; 
c)  Użytkownik narusza postanowienia § 2 pkt. 9; 
d)  dane personalne Użytkownika nie są tożsame z danymi ujawnionymi w treści 

któregokolwiek z powyższych dokumentów; 
e)  Użytkownik narusza przepisy  wskazane w Regulaminie Porządkowym Stadionu oraz w 

Regulaminie Imprezy Masowej. 
4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, osobiście zgłosić w Punkcie Obsługi Kibica utratę lub 

uszkodzenie Karty Kibica i dokonać jej blokady. Użytkownik może w Punkcie Obsługi Kibica,  
zawnioskować o wydanie nowej Karty Kibica z jednoczesną blokadą dotychczasowo przypisanej 
Karty Kibica. W takim przypadku, na wniosek Użytkownika, możliwe jest wydanie Karty Kibica, 
która będzie zawierać dane o posiadanych Biletach lub Karnetach zakupionych na podstawie 
dotychczasowej Karty Kibica. Odbioru nowej Karty Kibica można dokonać wyłącznie osobiście  
w Punkcie Obsługi Kibica, na podstawie dokumentów wskazanych w § 3 Regulaminu. 

5. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za użycie Karty Kibica utraconej, uszkodzonej lub co 
do której Użytkownik zawnioskował  o wymianę, a Karta Kibica nie została zablokowana przez 
Użytkownika. W takim przypadku Organizator ma prawo do zatrzymania i blokady Karty Kibica 
oraz do odmowy wydania nowej, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub unieważnienia Karty Kibica 
Użytkownikowi naruszającemu postanowienia § 2 pkt. 9, w razie stwierdzenia, że Karta Kibica 
jest udostępniania innym osobom lub przerobiona, a ponadto w przypadkach naruszenia przez 
Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa  
i porządku w miejscach publicznych, w tym w przypadkach wskazanych w przepisach  
o bezpieczeństwie imprez masowych. W takich przypadkach Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za następstwa dokonania blokady lub unieważnienia Karty Kibica, co 
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje. 
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7. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia wszystkich wydanych Kart Kibica z ważnych 
przyczyn, w tym w związku ze zmianami przepisów prawa, zmianami w organizacji rozgrywek,  
w których bierze udział Organizator, zmianami organizacyjnymi w Pogoni Szczecin SA 
uzasadniającymi i wymagającymi zmiany zasad wydawania lub korzystania z Kart Kibica przez 
Użytkowników, w szczególności w następstwie wprowadzania nowych zastosowań Karty Kibica, 
wymagających zamiany nośnika. 

8. Użytkownik może zrezygnować z Karty Kibica oddając nośnik do Punktu Obsługi Kibica wraz ze 
złożeniem, w formie pisemnej, oświadczenia o rezygnacji. Organizator nie dokonuje zwrotu 
wpłaconej opłaty w związku z rezygnacją. 

 
§ 5 Reklamacje 

 
1. Reklamacje dotyczące nabycia i korzystania z Karty Kibica winny być składane drogą mailową na 

pod adresem pok@pogonszczecin.pl lub korespondencyjnie na adres ul. Karłowicza 28,  
71-102 Szczecin. 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: 
a)  dane zgłaszającego reklamacje imię, nazwisko oraz numer PESEL lub dokumentu 

tożsamości  zgodny z danymi wnioskodawcy podanymi przy  wydanie Karty Kibica lub 
ujawnione na Karcie Kibica; 

b)  datę zdarzenia i opis przedmiotu reklamacji; 
c)  adres mailowy lub dane adresowe do korespondencji. 

3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania. Klub nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zgłaszającego błędnej 
reklamacji lub nieprawidłowego adresu mailowego lub danych adresowych do korespondencji. 
Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna. 
 

§  
§ 6 Polityka ochrony danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Pogoń Szczecin SA Informacje o ich przetwarzaniu 

znajdują się w  zakładce regulaminy, w rozdziale kibice, na stronie www.pogonszczecin.pl.  
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można występować elektronicznie pod 

adresem rodo@pogonszczecin.pl 
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, iż Pogoń Szczecin SA jest Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych. To oznacza, że odpowiadamy na wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, 
zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.  

4. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 
Karłowicza 28, 71-102 Szczecin lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@pogonszczecin.pl  

5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu 
realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.   

6. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług, 
a w przypadku osób przebywających w siedzibie Administratora - w części stadionowej i tylko 
podczas imprez sportowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz wypełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa (monitoring).  

7. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie określonym przez przepisy prawa  
w tym ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawę o rachunkowości, a także oczywiście 
w 5 zakresie niezbędnym do dokonania zakupu biletu i usprawnienia komunikacji między 
stronami (dane kontaktowe).  

mailto:pok@pogonszczecin.pl
http://www.pogonszczecin.pl/
mailto:rodo@pogonszczecin.pl
mailto:rodo@pogonszczecin.pl
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8. Administrator może przetwarzać dane osobowe kibiców w celu realizowania działań 
marketingowych, jeżeli użytkowni wyraził na to zgodę, a które mogą polegać na:  
a) wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych; 
b) kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które  

w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe. 
 

§ 7 Własność intelektualna 
 

Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte na Karcie Kibica lub w Systemie stanowią 
własność Organizatora, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek innym 
polu eksploatacji jest dopuszczalne wyłącznie po wyrażeniu uprzedniej pisemnej zgody przez 
Organizatora. 
1. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora, co akceptuje Użytkownik.  

O planowanej zmianie Organizator poinformuje z trzydniowym wyprzedzeniem publikując ją na 
stronie internetowej www.pogonszczecin.pl w miejscu widocznym dla Użytkowników. 

2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej 
www.pogonszczecin.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 
 

http://www.pogonszczecin.pl/
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