REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO LUBAŃSKA
§1
Przepisy porządkowe
1. Stadion Miejski przy ulicy Lubańskiej 25 (zwany dalej Stadionem) jest własnością
Miasta Jelenia Góra oraz jest zarządzany i administrowany przez Termy Cieplickie sp.
z o.o., (zwaną dalej TC lub Operatorem).
2. Stadion i tereny rekreacyjne stanowią miejsce, w którym organizowane są mecze piłki
nożnej oraz inne imprezy sportowe i kulturalne, w tym treningi uczniów i zawodników
klubów sportowych.
3. Wejście na teren Stadionu oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu oraz
regulaminu imprezy.
4. Za organizację imprezy i jej przeprowadzenie odpowiada organizator, za organizację
treningów i zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
5. Wszystkie imprezy, w tym mecze piłki nożnej odbywają się zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa polskiego oraz przepisami właściwych dla charakteru imprezy,
organizacji i związków, w tym związków sportowych.
6. W przypadku, gdy impreza jest opóźniona lub odroczona, decyzja o ewentualnym
zwrocie opłat wejściowych, przedłużeniu ważności biletu, itp., pozostaje do
wyłącznego uznania organizatora imprezy.
7. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna w tym transmisje,
nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może
odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Operatora. Niezależnie od powyższego,
obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, zgód właściwych urzędów lub
osób trzecich spoczywa wyłącznie na organizatorze.
§2
Zasady wstępu na Stadion
1. Prawo wstępu na teren Stadionu Lubańska mają:
a. osoby posiadające:
1) ważny bilet wstępu na imprezę,
2) zaproszenie dla gości lub karty wstępu wydane przez organizatora imprezy,
3) identyfikatory wydane przez organizatora imprezy lub TC,
4) ważne legitymacje służbowe, będące przedstawicielami służb państwowych,
komunalnych, medycznych uprawnionych do wszelkich czynności kontrolnych –
po uprzednim zgłoszeniu się u przedstawicieli organizatora imprezy lub TC,
b. członkowie klubów, sekcji sportowych, uczniowie i nauczyciele odbywający
treningi i uczestniczący w zajęciach sportowych na terenie Stadionu.
2. Uczniowie, uczestnicy zajęć klubowych, osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 lat
mogą przebywać na Stadionie wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
3. Prawo wstępu osób na teren Stadionu podczas trwania imprez masowych określają
organizatorzy w regulaminach imprez.

4. Organizator imprezy podczas jej trwania odpowiada za niewpuszczanie na teren
Stadionu lub usunięcie z terenu Stadionu osoby, która nie spełnia wymogów
określonych w ustawie oraz obowiązujących regulaminach.
5. Na terenie Stadionu zainstalowany jest system monitoringu pozwalający na rejestrację:
a. wizerunku każdej osoby wchodzącej do obiektu,
b. przebiegu imprezy i zachowania publiczności (obraz i dźwięk),
c. przebywania osób w pomieszczeniach służbowych i zaplecza obiektu,
d. wszystkie osoby przebywające na terenie Stadionu Lubańska udzielają̨ zgody na
nagrywanie na potrzeby monitoringu bezpieczeństwa.
§3
Zasady zachowania się na Stadionie
1. Wszystkie osoby przebywające na stadionie zobowiązane są do:
a. przestrzegania postanowień Regulaminu Stadionu,
b. zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
c. korzystania z urządzeń znajdujących się na stadionie zgodnie z ich przeznaczeniem,
d. przebywania w miejscach do tego przeznaczonych,
e. nieumieszczania napisów na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania
i oklejania,
f. powiadomienia właściwych służb (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna) na
stadionie w przypadku ujawnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
g. zgłaszania wszelkich wypadków oraz szkód organizatorowi lub Operatorowi.
2. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Stadionu:
a. napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
b. broni wszelkiego rodzaju oraz noży, łańcuchów, pałek, kijów, maczet, przedmiotów
twardych oraz o ostrym zakończeniu,
c. innych przedmiotów niebezpiecznych, które mogą̨ być́ użyte jako broń lub pocisk,
d. pojemników z gazami, substancjami żrącymi, trującymi lub farbującymi albo
innych przedmiotów i urządzeń́ służących do ich rozpylania,
e. butelek szklanych, plastikowych i metalowych puszek,
f. przedmiotów o dużych gabarytach jak drabiny, stoliki, krzesła, skrzynie, walizki itp.
g. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo
niebezpiecznych,
h. instrumentów i urządzeń́ mechanicznych do wytwarzania nadmiernych dźwięków i
hałasów oraz trąbek,
i. wskaźników laserowych,
j. specyficznych składników ubioru mogących służyć́ do maskowania twarzy w celu
utrudnienia identyfikacji,
k. kasków, parasoli o ostrym zakończeniu.
l. drzewców do flag i transparentów o ile nie zostały uzgodnione z organizatorem
imprezy.

3. Zabrania się:
a. zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu,
b. rzucania wszelkimi przedmiotami,
c. śmiecenia oraz niszczenia mienia stanowiącego wyposażenia Stadionu,
d. wprowadzania zwierząt, (nie dotyczy dedykowanych wystaw),
e. zachowania sprzecznego z przyjętymi zasadami zachowania w miejscach
publicznych,
f. sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków,
przeprowadzania zbiórek bez zgody Operatora.
4. Wszystkie drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
5. W razie zagrożenia należy bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść ewakuacyjnych.
6. Szczegółowe zasady zachowania się osób na Stadionie podczas trwania imprez
masowych z zachowaniem dyspozycji zawartych w niniejszym regulaminie określają
organizatorzy tych imprez w regulaminach imprez.
7. Wszystkie osoby przebywające na stadionie podczas imprezy masowej zobowiązane są
do przestrzegania Regulaminu Stadionu i regulaminu imprezy pod odpowiedzialnością
porządkową lub karną.
8. Naruszenie przez osobę znajdującą się na stadionie, któregokolwiek punktu z par. 3, ust
2 i 3 niniejszego regulaminu, stanowi podstawę do usunięcia takiej osoby z terenu
Stadionu Lubańska.
§4
Miejsca nieudostępnione na Stadionie
1. Do miejsc nieudostępnionych na terenie Stadionu należą wszelkie obszary, które nie są
udostępnione uczestnikom zajęć sportowych lub uczestnikom imprez (np.: wszelkie
pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, sektory wyłączone dla
publiczności, strefy buforowe, elementy konstrukcji, barierki, maszty oświetleniowe,
press room, reżyserki itp.)
2. Pozostałe miejsca niedostępne dla widzów określają organizatorzy imprez masowych
w regulaminach imprez.
§5
Dostęp do Parkingu
1. Dostęp do parkingu zapewniony jest na zasadach i warunkach ustalonych przez TC:
a. na terenie parkingu obowiązują̨ przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o
ruchu drogowym (Dz.U.2021, poz. 450 z późn. zm.),
b. na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,
c. korzystający z parkingu zobowiązani są do przestrzegania wszelkich instrukcji służb
porządkowych.
d. parking nie jest strzeżony, TC 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 kradzież̇, bez względu na to, czy z tytułu korzystania z parkingu
poniesione zostały opłaty, czy korzystanie takie odbywało się̨ nieodpłatnie.
e. każdy użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność́ za wszystkie szkody
wyrządzone na terenie parkingu zarówno wobec siebie i swojego pojazdu, jak i TC
oraz osób trzecich,
f. pojazdy wolno stawiać́ tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych,
z wyjątkiem miejsc zarezerwowanych. W przypadku niezastosowania się do
powyższego przepisu w przypadku zaistnienia nagłego zagrożenia TC jest
upoważniony do odholowania pojazdu na koszt użytkownika,
g. ze względów bezpieczeństwa zabronione jest: palenie i używanie otwartego ognia,
tankowanie z włączonym silnikiem, parkowanie pojazdu z nieszczelnym wlewem
paliwa,
h. na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz rampach wjazdowych i
wyjazdowych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana
płynów chłodzących, paliwa oraz oleju oraz inne podobne czynności,
i. zabronione jest zanieczyszczanie parkingu, w szczególności pozostawianie śmieci
poza przeznaczonymi do tego koszami,
j. wszelkie spostrzeżenia dotyczące zaobserwowanych nieprawidłowości lub zdarzeń
należy natychmiast zgłaszać ochronie parkingu,
k. ruch pieszy odbywa się na powierzchniach do tego przeznaczonych, zabronione jest
blokowanie i utrudnianie dostępu do tych powierzchni, a także składanie na nich
jakichkolwiek przedmiotów,
l. zakazane jest zastawianie chodników, przejść́ , klatek schodowych i podobnych
miejsc, oraz wykorzystywanie ich do innych celów niż̇ przemieszczanie się po
terenie Stadionu.
2. Klatki, sektory dla publiczności i drogi ewakuacyjne powinny być wykorzystywane
tylko zgodnie ich przeznaczeniem. Zabronione jest ich blokowanie w jakikolwiek
sposób oraz utrudnianie pełnego dostępu do nich.

§6
Odpowiedzialność
Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie oraz imprezach masowych
będą pociągnięte do odpowiedzialności porządkowej określonej w przedmiotowym
regulaminie oraz karnej, zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych oraz Kodeksu karnego.
§7
Postanowienia końcowe
1. Termy Cieplickie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w
każdym czasie poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej i
udostepnienie zmian na terenie Stadionu.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2021r.

