
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ 
organizowanej przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce pod nazwą 

Turniej 4 Nations Cup 
w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

 (Dz. U. 2009 r., Nr 62 poz. 504 z późniejszymi zmianami) 

 

 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 r., Nr 62 poz. 504 z późniejszymi zmianami), 

zwanej dalej „Imprezą”, organizowanej przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce zwanym dalej 

„Organizatorem”, na terenie obiektu: TAURON Arena Kraków przy ul. Stanisława Lema 7, 31-571 

Kraków. 

2. Każdy uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Imprezy oraz 

Regulaminem Obiektu zgodnie z zakupionym biletem. 

3. Uczestnik przebywający na terenie Imprezy podlega obowiązującym aktualnie przepisom prawa, 

przepisom organizatora rozgrywek, a także stosownym przepisom sanitarnym obowiązującym w dniu 

Imprezy. Zakup biletu i wejście na teren imprezy masowej traktowane jest jako potwierdzenie 

akceptacji niniejszych regulacji. 

4. Impreza ma charakter odpłatny. Wstęp na imprezę możliwy jest wyłącznie za okazaniem pracownikowi 

ochrony działającej w imieniu organizatora, ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa 

w Imprezie oraz dowodu tożsamości i/lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa w dniu 

Imprezy. 

5. Osoby uczestniczące w Imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu innych uczestników z poszanowaniem czci i nietykalności cielesnej innych 

uczestników, a w szczególności podporządkowywać się poleceniom porządkowym wydawanym przez 

członków służby ochrony z ramienia organizatora. 

6. Uczestnicy Imprezy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia imprezy, a następnie bez 

zbędnej zwłoki powinni opuścić miejsce Imprezy. 

7. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej 

uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone 

w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób 

wchodzących na imprezę, w przypadkach określonych przepisami prawa. Osoby, które odmówią 

poddania się tej czynności nie będą wpuszczone na teren Imprezy. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie Imprezy. 

10. Organizator Imprezy zabrania wprowadzania lub wprowadzania na jej teren zwierząt. 

11. Zabronione jest, bez pisemnej zgody organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów 

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a także wnoszenie i posiadanie takich urządzeń 

w trakcie trwania imprezy 

12. Na terenie i w trakcie trwania Imprezy zabrania się:  

a) wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych 

b) spożywania napojów alkoholowych zakupionych na terenie imprezy, w miejscach innych niż 

wyznaczone, 

c) wnoszenia butelek szklanych i plastikowych, puszek i pojemników do rozpylania gazu, wyrobów 

pirotechnicznych materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

d) wnoszenia urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej), w tym trąbek, wuwuzeli 

i urządzeń z napędem mechanicznym lub elektrycznym, 

e) wnoszenia hulajnóg, rowerów, deskorolek, rolek i innych urządzeń wspomagających 

przemieszczanie się po obiekcie, 

f) zajmowania miejsc innych niż jest wskazane na dokumencie uprawniającym do uczestnictwa 

w Imprezie, 

g) zakrywania twarzy w celu uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, w sposób 

inny niż wynikający z obostrzeń sanitarnych, 

h) wnoszenia i wywieszania flag oraz transparentów o wymiarach większych niż 2 x1,5 m, a także 

zawierających nieznane lub zakazane, treści w tym o charakterze politycznym, agitacyjnym lub 

obraźliwych czy prowokacyjne, 



i) umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom 

imprezy lub zakrywający materiały reklamowe lub wyjścia ewakuacyjne, 

j) palenia tytoniu w miejscach innych niż wyznaczone (palarnie), 

13. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg 

dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku 

prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, oraz używanie urządzeń sygnalizacji pożaru w sposób 

niezgodny z jego przeznaczeniem. 

14. Osoba która naruszyła niniejszy Regulamin zostanie usunięta z terenu imprezy masowej bez prawa 

zwrotu kosztów biletu. 

15. W przypadku opuszczenia przez uczestnika Imprezy, ponowne wejście możliwe jest tylko po 

zarejestrowanie wyjścia w systemie sprawdzającym bilety. 

 

 
Regulamin Imprez Masowych zostanie umieszczony przy wejściach do obiektów. 

 
 


