
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ 
Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009r – o Bezpieczeństwie Imprez Masowych /Dz. U.  
z 2009r.  nr. 62. poz. 504 z późniejszymi zmianami/, ustawodawca zobowiązuje organizatora 
imprezy masowej do sporządzania  i udostępniania  Regulaminu imprezy masowej. 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin  kierowany  jest do wszystkich osób  które w czasie trwania imprezy  będą 
przebywały na jej terenie. 

2. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez 
określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie. 

3. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie  
w czasie jej trwania jest respektowanie postanowień zawartych  w niniejszym 
regulaminie. 

4. Użyte w dalszej części regulaminu określenia oznaczają : 
a. Teren imprezy  - miejsce odbywania się imprezy sportowej – hala sportowa 
Arena „Jaskółka”  w Tarnowie ul. Traugutta 3B, wraz z całą infrastrukturą. 
b.  Sektory udostępnione dla publiczności – trybuna górna, trybuny dolne 
rozkładane. 
c. Organizator imprezy – Jaskółka Tarnów Sp. z o.o. 
d. Uczestnik imprezy – osoba obecna na imprezie , w tym: widzowie, osoby  
z obsługi technicznej, przedstawiciele organizacji państwowej, ochrona, organizatorzy 
imprezy. 
e. Służby porządkowe – powołane przez organizatora osoby, w tym pracownicy 
ochrony których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo  osób uczestniczących w 
imprezie. 
 

II. Prawa i obowiązki  uczestników imprezy 
 

1. Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania  przysługuje wszystkim uczestnikom 
imprezy, na zasadach określonych przez organizatora imprezy /wejście za okazaniem 
aktualnej karty wstępu, biletu lub zaproszenia/. 

2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających dokument uprawniający do 
przebywania na niej: bilet, karnet, zaproszenie. Dokumenty te są ważne wraz z 
dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

3. Do zakupu, lub bezpłatnego otrzymania kart wstępu, o których mowa w ust.2, 
uprawnione są osoby, które podczas zakupu okażą dokument potwierdzający 
tożsamość. 

5. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych 
i na ich odpowiedzialność. 



 
6. Uprawnienie do uczestnictwa w imprezie masowej w charakterze widza, odbywa się 

wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji widza w zakresie 
przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 na hali podczas 
imprez organizowanych przez organizatora meczu, w tym w oparciu o zrzeknięcie się 
ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatora meczu. 

7. Uczestnikowi imprezy masowej przed wejściem na jej teren zostanie dokonany pomiar 
temperatury ciała. Jeśli urządzenie kontrolno-pomiarowe wykażę temperaturę 
powyżej 38 stopnia Celsjusza, pomiar zostanie dokonany powtórnie po odczekaniu 5 
minut. W sytuacji, kiedy powtórny pomiar temperatury wskaże wynik powyżej 38 
stopnia Celsjusza uczestnik taki nie będzie mógł wejść na teren imprezy masowej 
pomimo posiadania ważnego dokumentu uprawniającego do wejścia. 

8. Uczestnik imprezy zobowiązany jest podczas przebywania imprezy do zasłaniania ust i 
nosa maseczką, przyłbicą, lub fragmentem odzieży, zgodnie z rozporządzeniem władz 
państwowych. 

9. Zakaz wstępu na imprezę obowiązuje osoby : 
a. Wobec których  zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę 
masową. 
b. Wobec których zostało wydany zakaz zagraniczny. 
c. Odmawiające poddania się  czynnością określonym w pkt III ppkt 2 i 3. 
d. Znajdujące się pod  widocznym wpływem  alkoholu, środków odurzających, 
psychotropowych, lub innych podobnie działających środków. 
e. Posiadające broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub 
substancje  o których mowa w pkt  8. 
f. Zachowujące się agresywnie , prowokacyjnie  albo w inny sposób  stwarzające 
zagrożenie  dla bezpieczeństwa  lub porządku publicznego. 
f. Z podwyższoną temperaturą ciała (podczas dwóch pomiarów powyżej 37,2 
stopnia Celsjusza) 
g. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, a w szczególności przestrzegać 
postanowień regulaminów terenu i imprezy masowej. 
h. Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia  i posiadania broni  lub innych 
niebezpiecznych  przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, 
materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków 
odurzających lub substancji psychotropowych. 
 

III. Zasady organizacyjne i porządkowe 
 

1. Organizator imprezy zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa     
imprezy  zgodnie z ustawą  o bezpieczeństwie imprez masowych. 



2. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny  
z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonanie innego 
rodzaju zapisu  jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, 
rozpowszechnianie lub pokazanie głosu, wizerunku w jakimkolwiek programie 
przedstawiającym imprezę. 

3. Podczas imprezy stosowane mogą być efekty pirotechniczne, oraz światła 
stroboskopowe. Posiadacz biletu akceptuje zastosowanie powyższych efektów i nie 
będzie wnosił pretensji oraz roszczeń mających na celu uzyskanie rekompensaty lub 
odszkodowania.  

4. Organizator imprezy jest odpowiedzialny za: 
a. Stan urządzeń nagłaśniających i oświetlających. 
b. Zapewnienie przejrzystości dróg ewakuacyjnych. 
c. Eliminowanie wszystkich innych zachowań uczestników imprezy mogących 
stanowić przyczynę zagrożenia. 

        5.  Organizator imprezy zapewnia bezpieczeństwo podczas imprezy poprzez: 
a. Zapewnienie  pracowników obsługi imprezy oraz służb porządkowych  
z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu sprzętu gaśniczego, medycznego oraz 
hydrantów. 
b. Przeszkolenia służb porządkowych w zakresie zasad  prowadzenia ewakuacji, 
sposobów alarmowania straży pożarnej  oraz zasad użycia podręcznego sprzętu 
gaśniczego. 

        6.   Służby  porządkowe są uprawnione do: 
a. Sprawdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej,  
a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia 
imprezy masowej. 
b. Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. 
c.  Kontroli temperatury uczestnika przed wejściem na teren imprezy masowej. 
d. Przeglądania zawartości bagaży  i odzieży osób w przypadku podejrzenia,  
że osoby te wnoszą przedmioty o których mowa w pkt 9. 
e. Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócających porządek publiczny 
lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej  a w przypadku 
niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej. 
f. Ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających 
bezpośrednie zagrożenie dla osób powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających 
się czynów zagrożonych. 
g. Stosowanie siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych 
technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia 
dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby 
informacyjnej  lub inną osobę  oraz niewykonania poleceń, o których mowa  w pkt 5, 
na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób 
i mienia . 



h. Czynności wymienione w ppkt g powinny być wykonane w sposób możliwie 
najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra  osobiste , w stosunku do której 
zostały podjęte. 
 

IV. Przepisy karne wynikające z ustawy 
 

1. Kto nie wykonał polecenia porządkowego wydanego na podstawie ustawy, regulaminu    
terenu lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby 
informacyjne podlega karze grzywny nie mniejszej niż 2 000 złotych. 

2. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię  Wojskową  
w  miejscu i w czasie trwania imprezy masowej podlega karze grzywny  nie mniejszej 
niż 2000 złotych. 

3. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 złotych. 

4. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 
1999 roku  o broni  i amunicji /Dz. U.z 2004r nr.52.poz.525 z póżn.zm./ wyroby 
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty 
lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

5. Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone w pkt  1-4 prowadzi się na 
podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym. 

 
V. Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy regulamin jest dostępny : 

a. W siedzibie organizatora. 
b. Na stronie internetowej organizatora. 
c. Na terenie imprezy masowej. 

       2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy  Ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych. 

       3. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do  wiadomości na stronie internetowej 
organizatora.   

                                                                        
                                                                    Organizator  –  Jaskółka Tarnów Sp. z o.o. 

 


