
REGULAMIN
PUBLICZNEJ TRANSMISJI MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ W ZŁOTOWIE

Postanowienia ogólne

1. Regulamin   kierowany  jest  do  wszystkich  osób,  które  w  czasie  publicznej  transmisji

Mistrzostw  Europy  w  piłce  nożnej  2020,  będą  przebywać  na  terenie  strefy  kibica

w  Złotowie. Każda osoba przebywając na tym terenie obowiązana jest stosować się do

postanowień Regulaminu.

2. Celem  Regulaminu  jest  zapewnienie  bezpieczeństwa  uczestnikom  strefy  kibica  poprzez

określenie zasad zachowania się  osób przebywających na jej terenie.

3. Organizatorem strefy kibica jest Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej.

Zasady organizacyjne

4. Strefa kibica obejmuje ogrodzony teren hali namiotowej przy ul. Moniuszki w Złotowie.

5. Wstęp na teren strefy kibica podczas publicznej transmisji meczów piłki nożnej na mecze

reprezentacji Polski jest możliwy wyłącznie za okazaniem bezpłatnego biletu wstępu.

6. Przebywanie dzieci do lat 18-tu na terenie strefy kibica możliwe jest tylko pod opieką osoby

dorosłej.

7. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru transmitowanych meczów.

8. Osoby  obecne  na  terenie  strefy  kibica  obowiązane  są  zachowywać  się  w  sposób

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych w strefie.

9. Osobom obecnym na terenie strefy kibica zabrania się w szczególności wnoszenia broni

lub innych niebezpiecznych narzędzi (parasol, noże) oraz materiałów wybuchowych,  

            wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów 

            w szklanych, aluminiowych i plastikowych pojemnikach, środków odurzających lub 

            substancji psychotropowych, palenia tytoniu.

10. Podczas przebywania na terenie strefy kibica zabrania się:

a) niszczenia infrastruktury, wyposażenia i sprzętu znajdującego się na terenie strefy kibica.

b) skakania po ławeczkach widowni oraz przeskakiwania przez nie;

c)  przebywania  na  zapleczu  telebimu  za  wyjątkiem  indywidualnych  uzgodnień  

z zarządcą obiektu;

d) przechodzenia,  przeskakiwania przez ogrodzenie   oddzielające teren strefy kibica od

terenu miasta;

e) dotykania urządzeń i elementów technicznych takich jak: kable i przewody elektryczne,

elementy oświetlenia i akustyki oraz elementów scenografii;



f) zastawiania wyznaczonych dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla jednostek 

pogotowia ratunkowego, policji i straży pożarnej; 

g) rzucania jakichkolwiek przedmiotów w kierunku telebimu;

h) wprowadzania zwierząt;

11. Osobom obecnym na terenie strefy kibica zabrania się także używania otwartego ognia /np.

palenia ognisk/ oraz nieuzasadnionego używania sprzętu gaśniczego.

12. Służby porządkowe organizatora imprezy są upoważnione do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie;

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

c) przeglądania bagaży, odzieży w przypadku podejrzenia że osoby te wnoszą przedmioty 

o których mowa w pkt. 9;

d) w przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na imprezie albo 

        zakłócania przez te osoby porządku, wezwania ich do opuszczenia imprezy;

e) ujęcia w celu przekazania policji osób stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia  

        ludzkiego a także chronionego mienia.

13.  Osoby przebywające w strefie  kibica mogą być  narażone na ciągłe  przebywanie   w strefie

natężonego hałasu mogącego spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy przebywają na terenie

strefy kibica na własne ryzyko.

14.  W  razie  potrzeby  osoby  uczestniczące  w  imprezie  organizowanej  na  terenie  strefy  kibica

obowiązane są  poddawać się poleceniom wydawanym przez policję, pogotowie ratunkowe, straż

pożarną i służby porządkowe, organizatora imprezy.

15. Strefa kibica funkcjonuje w oparciu o aktualne obostrzenia sanitarne w związku z wystąpieniem

pandemii koronawirusa.

16. Obiekt jest monitorowany. Organizator  jest uprawniony do utrwalenia  przebiegu imprezy, a w

szczególności zachowania się osób w niej uczestniczących  przy pomocy urządzeń rejestrujących

obraz i dźwięk. Organizator informuje, że przebieg imprezy może być fotografowany, filmowany,

rejestrowany przez organizatora.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

18. Regulamin obowiązuje  w okresie funkcjonowania strefy kibica.

UWAGA!!! Ze względów na bezpieczeństwo oraz aktualne obostrzenia pandemiczne ilość osób
przebywających w obiekcie jest ograniczona.

 Dyrektor ZCAS


