REGULAMIN INEA STADIONU W POZNANIU

CZĘŚĆ I - Zasady ogólne

§1
INEA Stadion w Poznaniu (dalej zwany również: „Stadionem” lub „Obiektem”) zarządzany jest przez
KKS Lech Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 116034, NIP
787 19 38 871, kapitał zakładowy 2.150.000 zł (zwany dalej również: „Klubem”) oraz Marcelin
Management sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 261 A, NIP 7781458819, REGON
300941905, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy w Poznaniu, Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 315616 (zwanych dalej łącznie: „Operatorem Stadionu” lub
„Operatorem”), na podstawie umowy dzierżawy Stadionu z dnia 26 września 2011 roku, zawartej
pomiędzy Operatorem a Miastem Poznań – Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji z siedzibą w
Poznaniu.

§2
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem Stadionu”) określa zasady obowiązujące na
Stadionie, w szczególności zasady przebywania na Stadionie i korzystania ze Stadionu.
2. Stadion jest obiektem przeznaczonym do organizacji imprez, w tym imprez masowych, w tym w
szczególności meczów piłki nożnej, a także do prowadzenia na jego terenie działalności
rekreacyjnej, handlowej i usługowej, w tym biurowej, parkingowej oraz gastronomicznej.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadionu zobowiązane są do bezwzględnego
przestrzegania postanowień Regulaminu Stadionu.

KKS Lech Poznań S.A.

T: +48 (61) 886 30 00

INEA Stadion, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań

F: +48 (61) 886 30 10

M:

lech@lechpoznan.pl
/lechpoznan.oficjalna

4. Wejście na teren Stadionu stanowi jednoczesną akceptację i zgodę na przestrzeganie
postanowień Regulaminu Stadionu.
5. Zasady udostępniania Stadionu uczestnikom imprez masowych oraz innych imprez
organizowanych na Stadionie, określają odpowiednie regulaminy oraz instrukcje, wydane w
uzupełnieniu Regulaminu Stadionu.
6. Postanowienia niniejszego Regulaminu Stadionu stosuje się, o ile co innego nie wynika z treści
umów zawartych z podmiotami, którym Operator oddał Stadion w poddzierżawę, najem lub do
bezpłatnego użytku, z treści wszelkich regulaminów lub instrukcji obowiązujących podczas imprez
masowych lub innych imprez.

§3
1. Stadion jest dostępny dla korzystających codziennie w godzinach od 06:00 do 24:00 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 identyfikatory. Poza strefami ograniczonego dostępu
poruszanie się po Stadionie jest dozwolone bez ograniczeń, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
3. Na terenie Stadionu ruch pieszych i pojazdów może się odbywać wyłącznie po drogach do tego
przeznaczonych. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych oraz w miejscu wynikającym z przepustki parkingowej wydanej przez Operatora.
4. Bez zezwolenia Operatora, zabrania się wchodzenia w miejsca nie przeznaczone dla publiczności.
Zakaz powyższy dotyczy w szczególności:
a) płyty głównej boiska,
b) budowli i urządzeń nie przeznaczonych do powszechnego użytku, fasady Stadionu, płotów,
murów, ogrodzeń, dachów Stadionu, 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. Bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Operatora, zabrania się wykonywania fotografii Stadionu
dla celów komercyjnych.
6. Mapa terenu Stadionu stanowi załącznik do Regulaminu Stadionu.
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§4
1. Stadion jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego przez 24 godziny na dobę.
2. Stadion jest chroniony przez 24 godziny na dobę.
3. Stadion jest wyposażony w kompatybilny elektroniczny system identyfikacji osób, służący do
sprzedaży biletów, kontroli przebywania na Stadionie w czasie trwania imprezy masowej oraz
kontroli dostępu.
4. Osoby przebywające na Stadionie zobowiązane są do posiadania przy sobie i noszenia w
widocznym miejscu identyfikatora albo akredytacji otrzymanej od Operatora (w przypadku
imprez masowych). Operator oraz jego służby mają prawo sprawdzać otrzymane akredytacje i
identyfikatory. Za brak identyfikatora lub akredytacji Operator może nałożyć karę umowną, o
której mowa w § 7 ust. 2 pkt c) części I niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub w przypadku każdej innej okoliczności utraty
identyfikatora lub akredytacji fakt ten należy niezwłocznie zgłosić Operatorowi Stadionu.
6. Wydanie oryginału akredytacji lub identyfikatora jest nieodpłatne. Wydanie duplikatu
dokumentów jest możliwe po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 50 zł.
7. Wzór akredytacji oraz identyfikatora, sposób aplikowania o ich wydanie i proces ich dystrybucji
określa Operator Stadionu w oświadczeniu przesłanym do podmiotów, którym Operator oddał
Stadion w poddzierżawę, najem lub do bezpłatnego użytku.

§5
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) jakiejkolwiek broni,
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b) wyrobów pirotechnicznych i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego
rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych,
c) alkoholu,
d) środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
e) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
f) materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Operatora.
3. Zabrania się na terenie Stadionu:
a) spożywania alkoholu (z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych lub w przypadku, gdy
umowa stanowi inaczej), 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
1. Działalność handlowa i usługowa na Stadionie może być prowadzona wyłącznie na podstawie
odpowiednich umów zawartych z Operatorem.
2. Działalność handlowa i usługowa na Stadionie może być prowadzona wyłącznie w godzinach
dostępności Stadionu (§3 ust. 1), chyba że co innego wynika z umowy zawartej z Operatorem.
3.

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.,
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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.

§7
1. Operator zastrzega sobie w stosunku do osób nieprzestrzegających Regulaminu Stadionu i
przepisów prawa na terenie Stadionu, prawo do:
a) usunięcia ze Stadionu,
b) nałożenia kary regulaminowej,
c) dochodzenia roszczeń za wyrządzone szkody,
d) dochodzenia roszczeń za naruszenie jego dobrego imienia.
2. Kary regulaminowe za naruszenie zasad określonych przez niniejszy Regulamin:
a) za wejście na płytę murawy Stadionu bez zgody i nadzoru ze strony Operatora – 10.000 zł,
b) za wejście lub poruszanie się po obiekcie w strefach do których nie udzielono dostępu – w
przypadku pierwszego naruszenia – ostrzeżenie, w przypadku recydywy – 500 zł,
c) za brak akredytacji lub identyfikatora – w przypadku pierwszego naruszenia – ostrzeżenie, w
przypadku recydywy – 100 zł,
d) za parkowanie pojazdem mechanicznym na Stadionie poza miejscami do tego wyznaczonymi
– w przypadku pierwszego naruszenia – ostrzeżenie, w przypadku recydywy – 100 zł,
e) za inne naruszenia regulaminu nie objęte regulaminem imprezy masowej – w przypadku
pierwszego naruszenia – ostrzeżenie, w przypadku recydywy – 10zł - 100 zł
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CZĘŚĆ II - Zasady obowiązujące w czasie trwania imprezy masowej
[na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.
U. Nr 62, poz. 504 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą]

1. Na Stadionie mogą być organizowane imprezy masowe - mecze piłki nożnej, imprezy artystyczne,
rozrywkowe i sportowe oraz inne imprezy nie podlegające rygorom ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych – wystawy, happeningi, konferencje prasowe, prezentacje, itp.
2. Szczegółowe zasady postępowania i dostępności Obiektu dla publiczności w czasie
organizowanych imprez masowych, nie określone w niniejszym regulaminie, określa Regulamin
imprezy masowej organizowanej na stadionie przy Bułgarskiej 17 w Poznaniu oraz Ustawa.
3. Podaje się do publicznej wiadomości, iż Stadion w czasie trwania imprezy masowej jest
wyposażany w elektroniczne systemy identyfikacji osób służące do sprzedaży biletów, kontroli
przebywania osób na obiekcie oraz kontroli dostępu do określonych miejsc na stadionie. Stadion
jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.
4. Wszystkie osoby wchodzące na Stadion uznają prawo organizatora imprezy masowej do
dokonania przeszukania zawartości rzeczy lub bagażu w sposób nie naruszający godności osób i
uznają prawo do odmowy wstępu lub usunięcia z terenu imprezy każdej osoby odmawiającej
poddania się tym czynnościom.
5. Wstęp na mecz piłki nożnej osoby poniżej 13 roku może nastąpić tylko w obecności opiekuna osoby pełnoletniej.
6. W dniu przeprowadzanych meczów piłki nożnej, stadion jest wyłączony z dostępności osób
nieuprawnionych od godz. 6.00 do rozpoczęcia imprezy. Wejścia dla publiczności będą
uruchamiane każdorazowo na co najmniej

dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem

meczu. Podczas pozostałych imprez masowych i innych wydarzeń, zasady dostępności do Obiektu
określa organizator imprezy.
7. W dniach, w których mecze piłki nożnej lub inne imprezy masowe nie są przeprowadzane
wprowadza się następujące zasady dostępności do Obiektu:
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a) zawodnicy, trenerzy oraz osoby im towarzyszące wchodzą na obiekt na podstawie wykazów
przygotowanych przez kierownictwo zespołu lub list sporządzanych i akceptowanych przez
Klub/właściciela stadionu;
b) od godziny 24.00 do godziny 6.00 obiekt jest dostępny tylko i wyłącznie dla osób
posiadających przepustki stałe lub wydawane jednorazowo. Przepustki upoważniają do
wjazdu samochodem na teren wewnętrznego parkingu;
c) od godziny 6.00 do godziny 24.00 wprowadza się nadzorowany, ale nieograniczony dostęp do
Obiektu;
d) przedstawiciele mediów mają prawo wstępu na teren Obiektu po godzinie 10.00 za
okazaniem legitymacji prasowej wydanej przez macierzystą redakcję. Wejście na teren przed
godziną 10.00 musi być każdorazowo poprzedzone zgodą Operatora/Klubu/właściciela
Obiektu;
e) przedstawiciele firm wykonujących cykliczne usługi, naprawy, remonty na terenie Obiektu
mogą wjechać lub wejść na stadion za zgodą Operatora/Klubu/właściciela Obiektu na
podstawie wcześniej przesłanych wykazów osób i pojazdów;
f) wwożone i wywożone przedmioty wartościowe i inne muszą być każdorazowo zgłaszane i
okazywane pracownikowi ochrony na bramie głównej;
g) spotkania, narady, wycieczki grupowe, zwiedzanie stadionu mogą być organizowane po
uprzednim uzgodnieniu terminu i zasad użytkowania z merytorycznym pracownikiem
Operatora/Klubu/właściciela Obiektu;
h) działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania
radiowe i telewizyjne, profesjonalne filmowanie i wykonywanie zdjęć na Stadionie może
odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Operatora/Klubu/właściciela Obiektu lub organizatora
imprezy masowej.
8. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Stadionu:
a) broni,

wyrobów

pirotechnicznych,

materiałów

pożarowo

niebezpiecznych,

innych

niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych,
b) napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
c) butelek szklanych i plastikowych, puszek, kijów, kamieni, instrumentów z napędem
mechanicznym, itp.
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9. Zabrania się podczas imprez masowych:
a) wchodzenia i przebywania na terenie stadionu osobom będącym pod wpływem alkoholu,
narkotyków lub podobnie działających środków,
b) wchodzenia na tereny nie przeznaczone dla publiczności,
c) rzucania przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników i
innych uczestników imprezy masowej,
d) naruszania nietykalności ciała członków służby porządkowej lub służby informacyjnej,
e) głoszenia i wywieszania haseł, symboli, pieśni o treściach wulgarnych, obraźliwych oraz
rasistowskich,
f) używania

elementów

ubioru

zakrywających

wizerunek

twarzy

uniemożliwiających

identyfikację osób.
10. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem
osoby ze stadionu. Osobom usuniętym ze stadionu z uwagi na naruszenia regulaminu nie
przysługują względem Operatora ani Organizatora imprezy masowej roszczenia z tytułu zwrotu
kosztów biletu. Wobec sprawcy naruszenia organizator meczu może stosować zakaz klubowy,
polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez
tego organizatora.
11. Od zastosowania zakazu klubowego osobie ukaranej służy prawo do złożenia odwołania do
właściwego podmiotu prowadzącego rozgrywki w terminie i w trybie przez niego określonym.
12. Operator/Klub/właściciel Obiektu lub organizator imprezy masowej przeprowadzanej na
stadionie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na obiekcie szkody,
w tym także naruszenie dobrego wizerunku Operatora/Klubu lub organizatora imprezy.
13. Operator/Klubu/właściciel Obiektu lub organizator imprezy masowej w trosce o bezpieczeństwo
uczestników imprez masowych ma prawo dokonać zmiany zasad dostępności stadionu przy
zachowaniu obowiązku poinformowania osób w ogólnie przyjęty sposób, w tym za pomocą tablic
ogłoszeniowych, przez media, internet, itp.
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Część III
Postanowienia końcowe
1. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian do Regulaminu
Stadionu w każdym czasie.
2. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu Stadionu, w szczególności regulaminy lub
instrukcje właściwe dla danych imprez, w tym imprez masowych, a także regulaminy lub
instrukcje dotyczące korzystania z miejsc parkingowych itp., stanowią jego integralna część.
3. Regulamin Stadionu jest dostępny przy wejściach na Stadion, a także na stronie internetowej
http://stadion.lechpoznan.pl/index.
4. Zgoda na postanowienia Regulaminu Stadionu oznacza zgodę na postanowienia załączników.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz
przepisy prawa budowlanego i przepisy przeciwpożarowe.
6. Regulamin Stadionu wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2015 roku.
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