
Regulamin obiektu sportowego - stadionu piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w 
Sosnowcu. 

  

Na podstawie przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 
marca 2009 roku (Dz. U. nr 62 poz. 5040) postanawia się co następuje: 

  

Par. 1. 
Stadion piłkarski przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu, jest siedzibą Klubu/ w trwałym 
zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. 

Par. 2. 
Stadion piłkarski jest obiektem, na którym organizowane mogą być imprezy masowe 
- mecze piłki nożnej, imprezy artystyczne, rozrywkowe i sportowe oraz inne imprezy 
nie podlegające rygorom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - wystawy, 
happeningi, konferencje prasowe, prezentacje, itp.. 

Par. 3. 
Szczegółowe zasady postępowania i dostępności obiektu dla publiczności w czasie 
organizowanych imprez masowych określa regulamin imprezy masowej 
organizowanej na stadionie piłkarskim przy ulicy Kresowej 1 w Sosnowcu. W 
przypadku innych imprez i wydarzeń organizowanych na stadionie obowiązują 
postanowienia niniejszego regulaminu. 

Par. 4.  
Podaje się do publicznej wiadomości, iż obiekty wykorzystywane do prowadzenia 
rozgrywek piłki nożnej, na których organizowane są imprezy masowe, są 
wyposażone w elektroniczne systemy identyfikacji osób służące do sprzedaży 
biletów, kontroli przebywania osób na obiekcie oraz kontroli dostępu do określonych 
miejsc na stadionie. Obiekt jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu 
wizyjnego. 

Par. 5.  
Wszystkie osoby wchodzące na stadion uznają prawo klubu lub organizatora imprezy 
masowej do dokonania sprawdzenia zawartości rzeczy lub bagażu, w sposób nie 
naruszający godności osób i uznają prawo do odmowy wstępu lub usunięcia z terenu 
imprezy każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom. 

Par. 6. 
Wstęp na mecz piłki nożnej osoby w wieku poniżej 13 roku może nastąpić tylko w 
obecności opiekuna - osoby pełnoletniej. Dzieci do lat 6 mogą uczestniczyć w 
imprezie tylko i wyłącznie z opiekunem prawnym, bez konieczności posiadania 
biletu/karnetu. W takim przypadku Klub/organizator imprezy masowej nie gwarantuje 
miejsca siedzącego dla osoby małoletniej. 

Par. 7. 
W dniu przeprowadzanych meczów piłki nożnej, stadion jest wyłączony z 
dostępności dla osób nie nieuprawnionych od godziny 8.00 do rozpoczęcia imprezy. 



Wejścia dla publiczności będą uruchamiane każdorazowo na 90 lub 120 minut przed 
planowanym rozpoczęciem meczu. Podczas pozostałych imprez masowych i innych 
wydarzeń, zasady dostępności do obiektu określa organizator imprezy. 

Par. 8. 
W dniach, w których mecze piłki nożnej lub inne imprezy masowe nie są 
przeprowadzane, wprowadza się następujące zasady dostępności do obiektu: 

� zawodnicy, trenerzy oraz osoby im towarzyszące wchodzą na obiekt na podstawie 
wykazów przygotowanych przez kierownictwo zespołu lub list sporządzanych i 
akceptowanych przez klub - właściciela stadionu; 

� od godziny 22.00 do godziny 14.00 obiekt jest dostępny tylko i wyłącznie dla osób 
posiadających przepustki stałe lub wydawane jednorazowo. Przepustki upoważniają 
do wjazdu samochodem na teren wewnętrznego parkingu; 

� od godziny 14.00 do godziny 22.00 wprowadza się nadzorowany, ale 
nieograniczony dostęp do budynku klubowego i budynku administracyjnego; 

� przedstawiciele mediów mają prawo wstępu na teren obiektu po godzinie 14.00 za 
okazaniem legitymacji prasowej wydanej przez macierzystą redakcję. Wejście na 
teren przed godziną 14.00 musi być każdorazowo poprzedzone zgodą klubu - 
właściciela obiektu; 

� przedstawiciele firm wykonujących cykliczne usługi, naprawy, remonty na terenie 
obiektu mogą wjechać lub wejść na stadion za zgodą klubu - właściciela obiektu na 
podstawie wcześniej przesłanych osób i pojazdów; 

� wwożone i wywożone przedmioty wartościowe i inne muszą być każdorazowo 
zgłaszane i okazywane merytorycznemu pracownikowi właściciela obiektu; 

� spotkania, narady, wycieczki grupowe, zwiedzanie stadionu mogą być 
organizowane po uprzednim uzgodnieniu terminu i zasad użytkowania z 
merytorycznym pracownikiem klubu - właściciela obiektu; 

Par. 9. 
Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, 
nagrania radiowe i telewizyjne, profesjonalne filmowanie i wykonywanie zdjęć na 
stadionie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą klubu - właściciela obiektu lub 
organizatora imprezy masowej. 

Par. 10. 
Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie stadionu: 

� broni, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, innych 
niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych; 

� napojów alkoholowych z wyjątkiem przypadków dopuszczalnych w art. 8a Ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku, 

� środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

� butelek szklanych i plastikowych, puszek, kijów, kamieni, instrumentów z napędem 
mechanicznym, itp.. 



Par. 11. 
Zabrania się podczas imprez masowych: 

� wchodzenia na teren stadionu osobom będącym pod wpływem alkoholu, 

� wchodzenia i przebywania na terenie stadionu osobom będącym pod wpływem 
narkotyków lub podobnie działających środków; 

� wchodzenia na tereny nieprzeznaczone dla publiczności; 

� rzucania przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia 
zawodników i innych uczestników imprezy masowej; 

� naruszania nietykalności ciała członków służby porządkowej lub służby 
informacyjnej; 

� głoszenia i wywieszania haseł, symboli, pieśni o treściach wulgarnych, obraźliwych 
i rasistowskich; 

� używania elementów ubioru zakrywających wizerunek twarzy uniemożliwiających 
identyfikację osób. 

Par. 12. 
Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym 
usunięciem osoby ze stadionu bez prawa zwrotu za bilet, a wobec sprawcy 
naruszenia organizator meczu może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie 
uczestnictwa w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez tego 
organizatora. 

Par. 13. 
Od zastosowania zakazu klubowego osobie ukaranej służy prawo do złożenia 
odwołania do właściwego podmiotu prowadzącego rozgrywki, w terminie i w trybie 
przez niego określonym. 

Par. 14. 
Klub - właściciel obiektu lub organizator imprezy masowej przeprowadzanej na 
stadionie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na 
obiekcie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku klubu lub organizatora 
imprezy. 

Par. 15. 
Klub - właściciel obiektu lub organizator imprezy masowej w trosce o bezpieczeństwo 
uczestników imprez masowych ma prawo dokonać zmiany zasad dostępności do 
stadionu, przy zachowaniu obowiązku poinformowania osób w ogólnie przyjęty 
sposób, w tym za pomocą tablic ogłoszeniowych i środków masowego przekazu. 

Par. 16. 
Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia przez zarząd klubu - właściciela 
stadionu tj. od dnia 10 lutego 2014 roku. 


