REGULAMIN STADIONU
Opracowany przez Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A. w Grudziądzu w oparciu
o Ustawę z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
§1
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Stadionu Grudziądzkiego
Klubu Motocyklowego S.A. przy ul. Hallera 4 w Grudziądzu.
2.
Wejście na stadion oznacza automatycznie bezwzględną akceptację
przepisów na nim obowiązujących, zawartych w Regulaminie Stadionu.
1.

§2
PRZEZNACZENIE
Stadion służy do przeprowadzenie rozgrywek żużlowych, w oparciu o
przepisy Polskiego Związku Motorowego oraz PGE Ekstraligi Żużlowej.
2.
Stadion nie jest powszechnie dostępny.
3.
Umowy zawierane w przedmiocie użyczenia stadionu muszą być zgodne z
powszechnie obowiązującym prawem.
1.

§3
COVID -19
1.
2.

3.
4.
5.

Wejście na teren stadionu następuje na własną odpowiedzialność i
ryzyko zarażenia się koronawirusem (COVID-19).
Na teren stadionu będą wpuszczane jedynie osoby posiadające aktywny
karnet. W związku z obecną sytuacją epidemiczną nie ma możliwości
wpuszczania dzieci do lat 7 nieposiadających karnetu.
Sprzedaż biletów na zawody oraz programów nie będzie prowadzona.
Przy wejściu na stadion obowiązkowa jest dezynfekcja rąk – w tym celu
organizator udostępnia dozowniki z płynem do dezynfekcji.
Każda osoba wchodząca na teren stadionu musi poddać się badaniu
temperatury ciała.

6.
7.
8.

9.
10.

Obowiązkowe jest zasłanianie maseczką ust i nosa przy wejściu na
stadion oraz podczas całego trwania zawodów.
Widzowie zachowują obowiązkowo bezpieczny dystans pomiędzy sobą
przy wejściu na stadion oraz podczas całego trwania zawodów.
Widzowie zajmują wyznaczone miejsca w strefach na trybunach.
Miejsca oznaczone zieloną kropką upoważniają do zajęcia miejsca
siedzącego, natomiast miejsca oznaczone czerwonym krzyżykiem
upoważniają do zajęcia miejsca stojącego.
Zabronione jest wnoszenie bagażu podręcznego na stadion / na trybuny
oraz udostępnianie depozytów.
Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu stadionu przez
służby porządkowe lub służby informacyjne każdej osoby niestosującej
się do powyższych zaleceń.
§4
ZASADY OGÓLNE

Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą
osoby uprawnione do przebywania na obiekcie sportowym posiadające przy
sobie ważny bilet, karnet, identyfikator lub inny dokument wydany przez
organizatora.
2.
Uczestnik imprezy organizowanej na stadionie ma obowiązek w czasie jej
trwania przebywać na stadionie oraz stosować się do zarządzeń służb
porządkowych, służb informacyjnych oraz komunikatów ogłaszanych przez
spikera.
1.

§5
ZASADY WCHODZENIA, WJEŻDŻANIA I OPUSZCZANIA STADIONU
Każdy wchodzący jest zobowiązany na wezwanie służb porządkowych i
służb informacyjnych poddać się kontroli sprawdzającej bezpieczeństwo
imprezy.
2.
Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób celem
sprawdzenia czy nie znajdują się pod wpływem alkoholu, środków
odurzających, narkotyków lub innych podobnie działających środków.
1.

Osoby małoletnie do lat 13 wpuszczane są na stadion wyłącznie pod
opieką dorosłych.
4.
Wjazd pojazdów na teren stadionu odbywa się wyłącznie na podstawie
ważnego identyfikatora. Uprawnione są również pojazdy policyjne, straży
pożarnej oraz wezwanych karetek pogotowia ratunkowego lub pogotowia
technicznego.
5.
Stadion opuszczamy bez zbędnego pośpiechu, stosownie do
kierunkowych dróg ewakuacyjnych. Pojazdy samochodowe zachowują
ostrożność, udzielając pierwszeństwa pieszym, a w stosunku do innych
pojazdów zachowują ogólne zasady ruchu.
3.

§6
ZACHOWANIE NA STADIONIE
Osoby przebywające na stadionie powinny zachowywać się w sposób nie
przeszkadzający i nie zagrażający innym osobom.
2.
Widzowie powinni stosować się do zarządzeń organizatora, służby
porządkowej, służby informacyjnej oraz do zaleceń spikera.
3.
Ze względów bezpieczeństwa widzowie są zobowiązani na żądanie służby
porządkowej oraz służby informacyjnej zajmować miejsca wskazane przez
wyżej wymienione służby.
4.
Wszelkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane
w stanie wolnym.
5.
Uczestnik imprezy organizowanej na stadionie obowiązany jest, pod
rygorem wyprowadzenia z imprezy, okazać dokument uprawniający do
przebywania na imprezie na żądanie służb porządkowych i służb
informacyjnych.
1.

§7
ZAKAZY
I.
1.
2.
3.

Zabrania się wnoszenia na stadion następujących przedmiotów:
Napojów alkoholowych
Broni wszelkiego rodzaju
Przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk

4.

5.
6.
7.
8.
9.

II.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
butelek, dzbanków lub puszek – wykonanych z kruchego, pękającego lub
szczególnie twardego materiału
Fajerwerków, kul. petard i innych przedmiotów pirotechnicznych
Drzewców do flag i transparentów o treściach obrażających jakiekolwiek
osoby lub rasistowskich
Instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym
Taśm, tzw. Serpentyn i innych przedmiotów uznanych przez ochronę jako
potencjalne źródło zagrożenia
Kominiarek lub masek mogących służyć do maskowania się celem
uniemożliwienia identyfikacji przez służbę porządkową lub służbę
informacyjną
Ponadto zakazuje się:
Wchodzenia lub przechodzenia przez płoty, budowle i urządzenia nie
przeznaczone do powszechnego użytku
Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów (np. tor,
murawę stadionu, strefę buforową, pas bezpieczeństwa, pomieszczenia
służbowe)
Rzucania wszelkimi przedmiotami, szczególnie na tor żużlowy lub w
innych uczestników imprezy
Rozniecania ognia, zapalania petard, fajerwerków lub kul świecących
Używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, śpiewania
obscenicznych lub rasistowskich piosenek naruszających dobre obyczaje
oraz powodujących wzniecanie niepokojów i zamieszek
Pisania na budowlach, urządzeniach , drogach , ich malowania i oklejania
Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania
stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów
Wywieszania transparentów i plansz bez zgody klubu
Zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia
identyfikacji poprzez służbę porządkową lub informacyjną

§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.

2.

3.

4.

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie – będą
pociągnięte do odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą o
Bezpieczeństwie Imprez Masowych (stosowanie zakazu stadionowego i
zakazu klubowego).
Poniesione szkody uczestnik imprezy organizowanej na stadionie jest
zobowiązany zgłosić przedstawicielowi organizatora, niezwłocznie po ich
zaistnieniu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż
30 minut po zakończeniu imprezy (meczu).
Zarząd Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na stadionie szkody, w tym
także naruszenie dobrego wizerunku Klubu lub spowodowanie zamieszek
albo w nich uczestniczenie.
Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu stadionu przez
służby porządkowe lub służby informacyjne każdej osoby niestosującej
się do powyższego regulaminu.

