REGULAMIN PARKU SPORTOWEGO SUDECKA

§1
Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Park Sportowy Sudecka w Jeleniej Górze (zwany dalej: Park Sportowy) jest własnością
Miasta Jelenia Góra oraz jest zarządzany i administrowany przez Termy Cieplickie
Sp. z o.o. (zwaną dalej TC lub Operatorem).
W skład Parku Sportowego Sudecka wchodzą obiekty sportowe: hala sportowo
widowiskowa, korty tenisowe, basen miejski - zwanymi dalej Arenami.
Organizatorem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest podmiot, który na podstawie
odrębnej umowy lub porozumienia korzysta z Parku Sportowego Sudecka w celu
przeprowadzanie imprez, o których mowa w §1 pkt 4 lub innego wydarzenia związanego
z przedmiotem działalności Parku Sportowego Sudecka oraz jego infrastrukturą
określonego w umowie między organizatorem a TC.
Park Sportowy Sudecka jest miejscem organizowania imprez masowych, sportowych,
rekreacyjnych i kulturalnych oraz wystaw, targów i sympozjów naukowych oraz innych
imprez niepodlegających rygorom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Niniejszy regulamin jest nadrzędny w stosunku do regulaminów poszczególnych Aren
sportowych oraz regulaminów imprez.
Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa widzów oraz użytkowników Parku
Sportowego Sudecka jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym
regulaminie, postanowień zawartych w regulaminach hali sportowej, kortów tenisowych i
basenu miejskiego oraz przestrzeganie przepisów prawa karnego, prawo wykroczeń,
przepisów bhp i ppoż. oraz Ustawy z dn. 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2171, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi oraz
innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
Wejście na teren Parku Sportowego Sudecka oznacza pełną akceptację niniejszego
regulaminu, regulaminów poszczególnych aren oraz regulaminu imprezy.

§2
Zasady wstępu i wjazdu na teren Parku Sportowego Sudecka

1. Prawo wstępu na teren Parku Sportowego Sudecka 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,
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b. członkowie klubów, sekcji sportowych, uczniowie i nauczyciele odbywający treningi
i uczestniczący w zajęciach sportowych na terenie Parku Sportowego.
Osoby znajdujące się na terenie Parku Sportowego podlegają równocześnie
postanowieniom niniejszego regulaminu jak i regulaminom poszczególnych aren.
Wjazd pojazdów na teren Parku Sportowego może nastąpić wyłącznie na podstawie
karty wjazdu, wydanej przez organizatora lub TC.
Do Parku Sportowego nie będą wpuszczane osoby, co do których sąd orzekł środek
karny w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe. TC zgłosi właściwym organom
każdy przypadek złamania ww. zakazu.
Wszystkie osoby wchodzące na teren Parku Sportowego mają obowiązek posiadać
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, umożliwiający ustalenie tożsamości
z wyłączeniem osób małoletnich będących pod opieką opiekuna.
Osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 lat mogą przebywać na terenie Parku
Sportowego wyłącznie pod nadzorem pełnoletnich opiekunów.
Na terenie Parku Sportowego 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.
Wszystkie osoby przebywające na terenie Parku Sportowego udzielają zgody na
nagrywanie na potrzeby monitoringu bezpieczeństwa.
Wszystkie osoby wchodzące do Parku Sportowego mogą zostać poddane czynnościom
polegającym na przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu pod rygorem uznania prawa
do odmowy wstępu lub usunięcia z terenu Parku Sportowego każdej osobie odmawiającej
poddania się tym czynnościom.
Na teren Parku Sportowego nie będą wpuszczane osoby znajdujące się pod wpływem
alkoholu albo innych środków odurzających. W przypadku stwierdzenia u osoby
znajdującej się już na terenie Parku Sportowego stanu pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających TC zastrzega sobie możliwość usunięcia takiej osoby z terenu
Parku Sportowego Sudecka.

§3
Bilet wstępu, zaproszenie, karta wstępu

1.

2.

3.

Bilet wstępu na imprezy zapewnia jego posiadaczowi uprawnienia oraz nakłada
obowiązki określone w dalszej części niniejszego regulaminu, regulaminów aren a także
regulaminu imprezy stworzonego przez organizatora.
Wykupienie biletu następuje poprzez zawarcie umowy z organizatorem imprezy na
warunkach określonych przez organizatora i zobowiązuje nabywcę biletu do
przestrzegania wszystkich zasad dotyczących Parku Sportowego.
Na podstawie biletu wstępu lub zaproszenia uczestnik imprezy jest upoważniony do:

a. poruszania się po strefach i sektorach obiektu przeznaczonych dla publiczności oraz
zajęcia określonego w bilecie/zaproszeniu miejsca,
b. uczestnictwa w imprezie w czasie określonym przez organizatora,
c. korzystania z wyznaczonych: szatni, toalet, lokali gastronomii i innych powierzchni,
udostępnionych na czas trwania imprezy.
4. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do:
a. okazania na wezwanie właściwych służb porządkowych ważnego biletu, posiadanego
bagażu, zdeponowanie niedozwolonych przedmiotów w miejscach do tego
wyznaczonych,
b. korzystania wyłącznie z wejść i wyjść oraz układu komunikacyjnego Parku
Sportowego Sudecka wyznaczonych w czasie imprezy,
c. zachowania się w czasie pobytu na imprezie oraz na obiekcie w sposób powszechnie
przyjęty i zgodny z normami, obyczajami, zasadami kultury i poszanowania innych
osób,
d. posiadania biletu przez cały czas przebywania na terenie Parku Sportowego Sudecka.
e. niezwłocznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości oraz zachowania innych osób
mogących stanowić zagrożenie dla osób lub mienia odpowiednim służbom
porządkowym,
f. przestrzegania udostępnionych i obowiązujących regulaminów Parku Sportowego
Sudecka, w tym również regulaminów poszczególnych aren, zarządzeń i zaleceń
właściwych służb, Policji, Straży Pożarnej oraz Ratownictwa Medycznego,
g. stosowania się do wszelkich komunikatów wydawanych podczas pobytu w Parku
Sportowym.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące biletu oraz organizacji imprezy uczestnik imprezy ma
prawo zgłaszać organizatorowi imprezy w wyznaczonych punktach informacyjnych.
6. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Parku Sportowego Sudecka:
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 mogą być użyte jako broń lub pocisk,
d. pojemników z gazami, substancjami żrącymi, trującymi lub farbującymi albo innych
przedmiotów i urządzeń 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 urządzeń mechanicznych do wytwarzania nadmiernych dźwięków i
hałasów oraz trąbek,
i. wskaźników laserowych,
j. specyficznych składników ubioru mogących służyć 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.

7. Ponadto zabrania się uczestnikom imprezy:
a. wchodzenia na obszary trybun i kondygnacji widowni, w tym również zajmowania
siedziska – nie przewidzianego w bilecie uczestnictwa,
b. wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla uczestników imprezy (np:
wszelkie pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, elementy konstrukcji,
barierki na widowni, press room, reżyserki itp),
c. rzucania jakimikolwiek przedmiotami, używania wulgarnego słownictwa, śpiewania
obscenicznych piosenek, obrażania jakichkolwiek osób, wywieszania oraz
eksponowania napisów i transparentów o obraźliwej, prowokacyjnej, rasistowskiej
treści lub mogących naruszać dobra osobiste i uczucia innych osób,
d. rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, odpalania petard i rac,
e. palenia tytoniu i papierosów wewnątrz Parku Sportowego Sudecka,
f. pisania, rysowania lub malowania na budowlach, ścianach i urządzeniach oraz ich
oklejania jakimikolwiek drukami,
g. sprzedawania jakichkolwiek towarów, biletów, kart wstępu bez zgody organizatora
imprezy,
h. rozdawania jakichkolwiek druków i ulotek, prowadzenia agitacji oraz prowadzenia
zbiórek pieniężnych lub innej kwesty bez zgody organizatora imprezy,
i. wprowadzania zwierząt ( nie dotyczy dedykowanych wystaw),
j. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
k. zaśmiecania terenu Parku Sportowego Sudecka,
l. używania infrastruktury i wyposażenia znajdującego się na terenie obiektu w sposób
niezgodny z ich przeznaczeniem,
m. zasłaniania twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikacje,
n. rejestracji wydarzeń odbywających się na terenie obiektu oraz korzystania z kamer,
aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk albo
obraz, za wyjątkiem ściśle do prywatnego użytku, chyba, że jest to zgodne z
regulaminem organizatora konkretnej imprezy. Rejestracja wydarzeń jest możliwa
tylko dla osób akredytowanych przez organizatora imprezy,
o. naruszenie przez osobę znajdującą się na terenie Parku Sportowego Sudecka,
któregokolwiek z punktów §3 niniejszego regulaminu, w szczególności pkt 4, 6 i 7
stanowi podstawę do usunięcia takiej osoby z terenu Parku Sportowego Sudecka.

§4
Zasady udostępniania Parku Sportowego organizatorom imprez
1.

2.

Wynajem Parku Sportowego Sudecka, jego części lub aren sportowych pozostających w
zarządzie Termy Cieplickie Sp. z o.o. następuje na podstawie umowy najmu oraz po
zaakceptowaniu obowiązujących w Parku Sportowym regulaminów i instrukcji
udostępnionych urządzeń, które stanowią załącznik do wskazanej umowy.
Udostępnienie Parku Sportowego lub Areny organizatorowi nastąpi po obustronnym
podpisaniu protokołu przekazania.
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Organizator ma obowiązek zawarcia stosownych umów ubezpieczenia w zakresie
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz odpowiedzialności
cywilnej najemcy nieruchomości, obejmującej również odpowiedzialność najemcy za
mienie ruchome wynajmującego.
Organizator przejmuje na siebie odpowiedzialność za: należyty stan pomieszczeń Parku
Sportowego, wyposażenia Parku Sportowego zgodnie z protokołem przekazania oraz
szkody będące następstwem zdarzeń podczas korzystania z Parku Sportowego.
Odpowiedzialność organizatora w czasie organizowanej przez niego imprezy oparta jest
na zasadzie ryzyka.
Organizator zobowiązuje się przez cały czas korzystania z Parku Sportowego zapewnić
na własny koszt i ryzyko pełną ochronę osób i mienia znajdujących się w tym czasie na
terenie Parku Sportowego biorąc pod uwagę wszelkie uwarunkowania i okoliczności
związane z rodzajem i charakterem imprezy. Odpowiedzialność organizatora w
powyższym zakresie obejmować będzie wszelkie szkody na osobach lub mieniu
zaistniałe w czasie imprezy na terenie Parku Sportowego i wszelkie roszczenia osób
trzecich z powyższego tytułu. Poziom bezpieczeństwa i podejmowane przez organizatora
działania i wykorzystywane środki techniczne winny odpowiadać wymaganiom
wynikającym z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym w szczególności
ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
Organizator zapewni w trakcie organizowanej przez niego imprezy pełne przestrzeganie
wszystkich przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz bezpieczeństwa
przeciwpożarowego w zakresie prowadzonych działań.
Wyposażenie oraz inny sprzęt wykorzystywany w trakcie organizacji imprezy będą
posiadały certyfikaty lub atesty dopuszczenia do użytkowania na polskim rynku.
Park Sportowy nie może być wykorzystywany do imprez które:
a. godzą w uczucia religijne,
b. są sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami etyki,
c. propagują wartości i treści zakazane prawem,
d. stanowią zagrożenie dla obiektu i bezpiecznego jej przeprowadzenia.
Przeprowadzenie imprezy o charakterze wskazanym w niniejszym punkcie lub zmiana
charakteru imprezy po podpisaniu umowy z TC stanowi podstawę do rozwiązania
umowy najmu bez wypowiedzenia z wyłącznej winy najemcy. Uprawnienie to rozciąga
się również na prawo TC do natychmiastowego przerwania imprezy w przypadku
stwierdzenia naruszenia § 4 pkt 8 w trakcie trwania imprezy.

§5
Obowiązki i odpowiedzialność organizatora imprezy masowej

1.

Organizator ma obowiązek stosowania się do wszystkich obowiązków wynikających z
ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych i wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
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alkoholizmowi ( Dz.U. z 2019 poz. 2277 z późn. zm.) oraz innych, mających
zastosowanie do organizowanej imprezy.
Organizator ma obowiązek uzyskania zgody Prezydenta Miasta Jeleniej Góry na
organizację imprezy masowej oraz wszelkich zgód, zezwoleń i decyzji wymaganych
przepisami prawa. W przypadku organizacji imprezy innej niż masowa, organizator ma
obowiązek uzyskać stosowne zezwolenia.
Organizator samodzielnie odpowiada za porządek i bezpieczeństwo organizowanej
imprezy oraz osób biorących w niej udział oraz znajdujących się w obiekcie w związku z
organizowaną imprezą, a także zabezpiecza obiekt oraz teren wokół obiektu przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, dewastacją i podejmuje środki w celu zapobieżenia
szkodom osobowym i rzeczowym.
Organizator zobowiązany jest do posiadania ważnych polis ubezpieczeniowych: OC
najemcy oraz organizatora imprez na warunkach ustalonych w umowie najmu.
Organizator wskazuje osobę ds. bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie
masowej (kierownika ds. bezpieczeństwa).
Organizator ma obowiązek podać informację o:
a. Maksymalnej liczbie osób w obiekcie w tym uczestników imprezy oraz obsługi.
b. Mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informacje o
ewentualnej konieczności uznania imprezy masowej jako imprezy o podwyższonym
ryzyku oraz o stanie liczebnym służby porządkowej i informacyjnej.
Organizator imprezy ponosi odpowiedzialność za:
a. zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
b. utrzymania drożności wewnętrznych i zewnętrznych dróg ewakuacyjnych,
c. bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych podczas imprezy,
d. bezpieczny montaż oraz stan elementów scenografii, ramp oświetleniowych,
nagłośnienia oraz wszelkich konstrukcji scenicznych,
e. bezpieczne stosowanie wszelkich urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną, ich
przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami,
f. zachowanie uczestników imprezy oraz eliminowanie wszelkich zachowań mogących
stanowić zagrożenie dla mienia, zdrowia i życia,
g. nieszczęśliwe wypadki powstałe w okresie udostępnienia obiektu.
Organizator odpowiada materialnie za przedmiot najmu wraz z jego wyposażeniem oraz
jest zobowiązany do pokrycia wszelkich strat powstałych w czasie korzystania z obiektu.
W okresie oznaczonym w umowie między TC a organizatorem, organizator odpowiada
w sposób wyłączny za wszelkie szkody materialne oraz osobowe względem osób
trzecich.
§6
Dostęp do parkingu

1.

Dostęp do parkingu zapewniony jest na zasadach i warunkach ustalonych przez TC:
a. na terenie parkingu obowiązują 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 kradzież, bez względu na to, czy z tytułu korzystania z parkingu
poniesione zostały opłaty, czy korzystanie takie odbywało się nieodpłatnie,
e. każdy użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody
wyrządzone na terenie parkingu zarówno wobec siebie i swojego pojazdu, jak i TC
oraz osób trzecich,
f. pojazdy wolno stawiać 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, przejść, klatek schodowych i podobnych miejsc,
oraz wykorzystywanie ich do innych celów niż przemieszczanie się po terenie Parku
Sportowego Sudecka,
m. klatki i drogi ewakuacyjne powinny być wykorzystywane tylko zgodnie ich
przeznaczeniem, zabronione jest ich blokowanie w jakikolwiek sposób oraz
utrudnianie pełnego dostępu do nich.
§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
udostępnienie zmian na terenie obiektu.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2021r.

