
 

 

 

Regulamin Stadionu 

 

 

§  1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Stadionu") określa zasady obowiązujące na stadionie, 

położonym w Zabrzu przy ul. Roosevelta 81, (zwanym dalej „Stadionem"), w szczególności zasady 

przebywania na Stadionie i korzystania ze Stadionu. 

2. Stadion jest obiektem przeznaczonym do organizacji imprez, w tym imprez masowych, a także do 

prowadzenia na jego terenie działalności rekreacyjnej, handlowej i usługowej, a w tym biurowej, 

parkingowej oraz gastronomicznej. 

3. Zarządcą Stadionu jest Stadion w Zabrzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, 

(zwana dalej „Operatorem").  

4. Osoby przebywające na terenie Stadionu zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień 

Regulaminu Stadionu. 

5. Wejście na teren Stadionu stanowi jednoczesną zgodę na przestrzeganie postanowień Regulaminu 

Stadionu.  

6. Zasady udostępniania Stadionu uczestnikom imprez masowych oraz innych imprez organizowanych na 

Stadionie, regulują odpowiednie regulaminy oraz instrukcje, wydane w uzupełnieniu Regulaminu Stadionu. 

7. Postanowienia Regulaminu Stadionu stosuje się w czasie bieżącego funkcjonowania stadionu i podczas 

imprez masowych. 

§ 2 

Monitoring i system identyfikacji osób 

1. Stadion jest objęty monitoringiem i chroniony przez licencjonowaną agencję ochrony osób i mienia. 

2. Stadion jest wyposażony w kompatybilny elektroniczny system identyfikacji osób, służący do sprzedaży 

biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej oraz kontroli dostępu. Wejście 

na teren Stadionu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych i  wizerunku. 

 

§ 3 

Dostępność Stadionu 

1. Stadion jest dostępny dla korzystających codziennie w wyznaczonych godzinach, za wyjątkiem dni, w 

których na terenie Stadionu organizowane są imprezy masowe lub inne imprezy. 

2. Na terenie Stadionu wyznaczone są strefy ograniczonego dostępu, w których znajdować się mogą wyłącznie 



 

 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia (identyfikatory).  

3. Na terenie Stadionu ruch pieszych i pojazdów może odbywać się wyłącznie po drogach do tego 

przeznaczonych. 

4. Bez zezwolenia Operatora, zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz 

dotyczy w szczególności: boiska, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady 

stadionu, płotów, murów, ogrodzeń, dachu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, 

wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp 

mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Operatora.  

5. Wszelkie przedmioty, samochody, towary i inne rzeczy, pozostawione z naruszeniem przepisów ogólnych i 

zasad bezpieczeństwa, mogą zostaną usunięte na koszt ich właścicieli, bez konieczności uzyskania 

upoważnienia sądowego. 

6. Operator może odmówić wstępu wszelkim osobom, których obecność może być uznana za zagrożenie dla 

bezpieczeństwa, porządku, dobrego wizerunku i interesów obiektu. 

 

§ 5 

Parking 

1. Dostęp do parkingu zapewniony jest na zasadach i warunkach ustalonych przez zarządzającego parkingiem. 

2. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

2005, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). 

3. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. 

4. Korzystający z parkingu zobowiązani są do przestrzegania wszelkich instrukcji służb porządkowych. 

5. Parking nie jest strzeżony. Operator nie przyjmuje pozostawionych na nim pojazdów ani pozostawionych w 

nich przedmiotów na przechowanie oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pojazd lub przedmioty w 

nim pozostawione , w tym nie odpowiada za ich kradzież, bez względu na to, czy z tytułu korzystania z 

parkingu poniesione zostały opłaty, czy korzystanie odbywało się nieodpłatnie. 

6. Każdy użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone na terenie parkingu 

zarówno wobec siebie i swojego pojazdu, jak i Operatora oraz wobec osób trzecich.  

7. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych, z wyjątkiem miejsc 

zarezerwowanych.  

 

§ 4 

Działalność handlowa i usługowa na terenie Stadionu 

1. Działalność handlowa i usługowa na Stadionie może być prowadzona wyłącznie na podstawie odpowiednich 

umów zawartych z Operatorem i z zastrzeżeniem możliwości ograniczenia tej działalności w czasie trwania 

imprez masowych, w przypadku, gdy prowadzona działalność koliduje z organizacją imprezy. 



 

 

2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie Stadionu obowiązany jest: 

a) oznaczyć miejsce prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, 

b) posiadać właściwe dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej wraz z 

wymaganymi zezwoleniami, 

c) zachować czystość, higienę i estetykę miejsca pracy, 

d) zachować drożność ciągów komunikacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż., 

e) nie umieszczać ogłoszeń i reklam poza miejscami uzgodnionymi z Operatorem, 

f) przestrzegać zasad współżycia społecznego, 

g) prowadzić swoją działalność w sposób nieuciążliwy dla otoczenia, zwłaszcza w zakresie hałasu, 

zapachu, ogólnej estetyki itp. 

h) przestrzegać przepisów i instrukcji p.poż. oraz zasad BHP. 

 

§ 5 

Zakazy 

1. Zakazuje się wstępu na teren Stadionu osobie: 

a) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub 

innych podobnie działających środków, 

b) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

2. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Stadionie: 

a) broni, 

b) wyrobów pirotechnicznych i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju 

materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych, 

c) środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, 

e) materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Operatora. 

3. Zabrania się na terenie Stadionu: 

a) zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

b) rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

c) używania środków pirotechnicznych itp., 

d) umieszczania napisów, graffiti, naklejek, 

e) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu Stadionu, a także niszczenia 

infrastruktury Stadionu, 



 

 

f) nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wejść i wyjść oraz dróg ewakuacyjnych ze Stadionu. 

§ 6 

Szczególne uprawnienia Operatora 

Operator zastrzega sobie w stosunku do osób nieprzestrzegających Regulaminu Stadionu i przepisów prawa na 

terenie Stadionu, prawo do: 

a) usunięcia ze Stadionu, 

b) dochodzenia roszczeń za wyrządzone szkody i/lub za naruszenie jego dobrego imienia 

 

§ 7 

Wyłączenie odpowiedzialności Operatora 

Operator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Stadionu bez nadzoru za 

wyjątkiem utworzonych punktów depozytowych. 

 

§ 8 

Zmiany Regulaminu Stadionu 

Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian do Regulaminu Stadionu w każdym 

czasie. 

§ 9 

Wejście w życie 

Regulamin Stadionu wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 roku. 

 

 

 

 

 
 
 
 


