REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpiecze stwie imprez masowych (t.j.
Dz.U. z dnia 4 grudnia 2015 r. poz. 2139), zwanej dalej „Ustaw ”, wprowadza si niniejszy regulamin
imprezy masowej, zwany dalej „Regulaminem”.
§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

Regulamin dotyczy imprezy masowej pt. 42 Konfrontacja Sztuk Walki „KSW 42” odbywaj cej si
w dniu 3 marca 2018 roku na terenie Miejskiej Arenie Kultury i Sportu „Atlas Arena „ przy Alei
Bandurskiego 7, 94-020 ód (dalej „Impreza Masowa”), organizowanej przez KSW Sp. z o.o.
Sp.k. z siedzib na ul. St pi ska 39, 00-739 Warszawa (dalej „Organizator”).
Regulamin okre la prawa i obowi zki Organizatora, warunki udzia u i zasady zachowania si
uczestników Imprezy Masowej, w tym w szczególno ci postanowienia reguluj ce:
1) sposób organizacji Imprezy Masowej;
2) obowi zki uczestników Imprezy Masowej;
3) warunki uczestnictwa w Imprezie Masowej;
4) uprawnienia uczestników Imprezy Masowej;
5) zasady odpowiedzialno ci uczestników Imprezy Masowej za zachowanie niezgodne
z Regulaminem.
§2
Sposób organizacji Imprezy Masowej

1. Za bezpiecze stwo Imprezy Masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator
Imprezy Masowej.
2. Wst p na teren Imprezy Masowej jest p atny lub za okazaniem zaprosze .
3. Zakazuje si wst pu na Imprez Masow osobie:
1) wobec której zosta o wydane orzeczenie zakazuj ce wst pu na imprez masow lub
zobowi zuj ce do powstrzymania si od przebywania w miejscach przeprowadzanych
imprez masowych;
2) wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy;
3) odmawiaj cej poddania si czynno ciom okre lonym w art. 20 Ustawy tj. w szczególno ci
do:
a) sprawdzenia i stwierdzenia uprawnie do uczestniczenia w Imprezie Masowej,
a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnie – wezwania do
opuszczenia imprezy masowej;
b) wylegitymowania w celu ustalenia to samo ci;
c) przegl dania zawarto ci baga y i odzie y osób w przypadku podejrzenia, e
osoba wnosi lub posiada przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2 Ustawy.
4) znajduj cej si
pod widocznym wp ywem alkoholu, rodków odurzaj cych,
psychotropowych lub innych podobnie dzia aj cych rodków;
5) zachowuj cej si agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzaj cej zagro enie
dla bezpiecze stwa lub porz dku publicznego;
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6) posiadaj cej bro lub inne niebezpieczne przedmioty, materia y, wyroby, napoje, rodki
lub substancje;
7) zachowuj cej si agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzaj cy zagro enie
dla bezpiecze stwa lub porz dku Imprezy Masowej;
8) nosz cej buty o metalowych zako czeniach;
9) której wygl d zewn trzny uniemo liwia identyfikacj ;
10) ma oletniej do lat 13, nie b
cej pod opiek osoby pe noletniej.
§3
Warunki uczestnictwa w Imprezie Masowej
1. Podczas Imprezy Masowej zabrania si w szczególno ci:
1)
ywania elementów odzie y lub przedmiotu s
cych do zakrycia twarzy lub do
uniemo liwienia lub utrudnienia identyfikacji;
2)
oszenia i wywieszania hase o tre ciach obscenicznych, obra liwych, wulgarnych,
rasistowskich, nawo ywania do wa ni na tle narodowo ciowym, religijnym, spo ecznym,
wiatopogl dowym, itp.; a tak e sk aniania innych uczestników imprezy masowej do
oszenia takich tre ci, m.in. poprzez intonowanie pie ni lub okrzyków;
3) rzucania przedmiotami;
4) wnoszenia, posiadania oraz spo ywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi
przez Organizatora;
5) za ywania rodków odurzaj cych lub psychotropowych;
6) uporczywego stania poza miejscami w sektorach wskazanych przez Organizatora;
7) rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego
wyznaczonymi;
8) posiadania materia ów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji
o podobnym dzia aniu;
9) umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczaj cy
widoczno
innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczaj cy widoczno
materia ów reklamowych lub blokuj cych wyj cia i bramy ewakuacyjne;
10) za atwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i za miecania terenu obiektu, a tak e
niszczenia infrastruktury obiektu;
11) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ci gach komunikacyjnych oraz na drogach
ewakuacyjnych;
12) ywania urz dze obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;
13) stosowania przemocy fizycznej lub formu owania gró b pod adresem innych uczestników
Imprezy Masowej.
2. Zabrania si wnoszenia i posiadania na Imprezie Masowej:
1) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mog cych by u ytych jako
bro ;
2) materia ów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym
dzia aniu oraz wszelkiego rodzaju materia ów po arowo niebezpiecznych;
3) pojemników na p yny lub produkty, w tym produkty spo ywcze - w uzasadnionych
przypadkach Organizator mo e wyrazi zgod na wnoszenie przedmiotów, o których
mowa w niniejszym punkcie;
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

3.

4.

5.

6.

rodków odurzaj cych, psychotropowych lub innych podobnie dzia aj cych rodków;
kasków oraz parasoli;
hulajnóg oraz rowerów;
napojów i artyku ów spo ywczych;
napojów alkoholowych;
materia ów, zawieraj cych tre ci rasistowskie, obra liwe, polityczne, ksenofobiczne, lub
wulgarne;
10) pojemników do rozpylania gazu, substancji cych lub farbuj cych;
11) przedmiotów, które z uwagi na swe kszta ty lub/i rozmiary nie mog by schowane pod
siedzenie;
12) tr bek (np. wuwuzele itp.) oraz instrumentów z nap dem mechanicznym lub
elektrycznym;
13) wska ników laserowych;
14) materia ów reklamowych za wyj tkiem dopuszczonych za pisemn zgod Organizatora
(zakaz obowi zuje zarówno na wewn trz Obiektu jak i na terenie nale cym do Hali );
15) wprowadzania zwierz t, z wyj tkiem psów – przewodników.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyra enia zgody na wnoszenie kamer, aparatów
fotograficznych oraz innych tego typu urz dze rejestruj cych d wi k lub obraz jak równie
urz dze s
cych do przesy ania w celach komercyjnych obrazu, d wi ku, opisów wydarze
poprzez Internet. Organizator zabrania wnoszenia profesjonalnego sprz tu, o którym mowa
powy ej, w szczególno ci aparatów z wymienn optyk .
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyra enia zgody na wniesienie przedmiotu, je eli
istnieje uzasadnione podejrzenie, i mo e on by u yty w celu pope nienia czynu zabronionego,
okre lonego ustaw lub niniejszym Regulaminem.
Zabrania si wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczno ci. Zakaz dotyczy w
szczególno ci: terenu na którym rozgrywane s walki, budowli i urz dze nieprzeznaczonych dla
powszechnego u ytku, fasady obiektu, p otów, murów, ogrodze , dachów obiektu, urz dze
wietleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wej cia do
innych miejsc, urz dze i pomieszcze , do których dost p maj wy cznie s by specjalistyczne
lub przedstawiciele Organizatora.
Wspó sprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które s zabronione zgodnie z powy szymi
postanowieniami, równie b
traktowane jako naruszenie niniejszego Regulaminu.
§4
Obowi zki uczestnika Imprezy Masowej

1. Uczestnik Imprezy Masowej jest obowi zany:
1) nie zak óca porz dku publicznego;
2) przestrzega postanowie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Obiektu;
3) posiada przy sobie i okazywa ka dorazowo na danie s b porz dkowych lub s b
informacyjnych zabezpieczaj cych Imprez Masow dokument uprawniaj cy do wej cia
i przebywania na imprezie, dokument potwierdzaj cy to samo ;
4) zajmowa miejsce okre lone w dokumencie uprawniaj cym do wej cia na Imprez
Masow ;
5) nie zagra
bezpiecze stwu innych osób obecnych na Imprezie Masowej;
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2.

3.
4.

5.

6) stosowa si do polece porz dkowych wydawanych przez s by porz dkowe i s by
informacyjne Organizatora Imprezy Masowej, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy
Policji, Pa stwowej Stra y Po arnej, Stra y Granicznej, andarmerii Wojskowej lub
pracowników innych uprawnionych s b i organów – do wykonywania ich polece .
Ze wzgl du na bezpiecze stwo Imprezy Masowej uczestnicy Imprezy Masowej, na danie s by
porz dkowej lub s by informacyjnej, zobowi zani s zajmowa miejsca inne ni okre lone
w dokumencie uprawniaj cym do wej cia na obiekt lub powstrzyma si od opuszczenia
zajmowanego miejsca po zako czeniu Imprezy.
Uczestnicy zobowi zani s korzysta z pomieszcze sanitarnych wy cznie zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajduj si na terenie Imprezy Masowej
zobowi zane s stosowa si do polece s b porz dkowych, w tym kierownika do spraw
bezpiecze stwa. Odmowa zastosowania si do tych polece mo e wynika wy cznie z uwagi na
ich sprzeczno z powszechnie obowi zuj cymi przepisami prawa.
Osoby ma oletnie uczestnicz w Imprezie Masowej na wy czn odpowiedzialno osób, które
sprawuj nad nimi piecze.
§5
Uprawnienia uczestnika Imprezy Masowej

1. Uczestnik Imprezy Masowej ma prawo:
1) przebywa na terenie Imprezy Masowej w czasie jej trwania, tj. od chwili udost pnienia
Obiektu przez Organizatora do czasu zako czenia Imprezy Masowej;
2) w nieskr powany sposób uczestniczy w Imprezie Masowej wyra aj c swoje emocje, co
jest ograniczone jedynie konieczno ci przestrzegania przepisów prawnych, ogólnie
obowi zuj cych zasad wspó ycia spo ecznego oraz postanowie
niniejszego
Regulaminu;
3) do informacji o:
a) umiejscowienia punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych;
b) udogodnieniach oraz wymogach bezpiecze stwa okre lonych przez
Organizatora lub s by ratownicze.
2. Uczestnik Imprezy Masowej jest uprawniony do:
1) zg oszenia przedstawicielom Organizatora (np. s bom porz dkowym lub
informacyjnym) poniesionych przez niego szkód na terenie Imprezy w trakcie jej trwania;
2) sk adania skarg.
§6
Obowi zki Organizatora Imprezy Masowej – S

by porz dkowe

1. Organizator zapewnia bezpiecze stwo osobom obecnym na Imprezie Masowej oraz porz dek
podczas trwania Imprezy Masowej, poprzez m.in.:
1)
by porz dkowe i s by informacyjne,
2)
powo anie kierownika do spraw bezpiecze stwa, kieruj cego s bami porz dkowymi i
organizuj cego prace s b porz dkowych,
3)
udost pnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
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2. Organizator w zakresie okre lonym Ustaw i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do
utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególno ci zachowania osób, za pomoc urz dze
rejestruj cych obraz i d wi k. Materia y zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy,
mog ce stanowi dowody pozwalaj ce na wszcz cie post powania karnego, albo post powania
w sprawach o wykroczenia lub dowody maj ce znaczenie dla tocz cych si takich post powa ,
Organizator niezw ocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu w ciwemu ze wzgl du na
teren imprezy lub Policji.
3.
by porz dkowe, legitymuj c si identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, s
uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
1)

sprawdzania uprawnie do przebywania na Imprezie Masowej,

2)

legitymowania osób w celu ustalenia ich to samo ci,

3)

przegl dania zawarto ci baga y, odzie y osób, w przypadku podejrzenia, e osoby te
wnosz lub posiadaj przedmioty,

4)

stwierdzania uprawnie osób do przebywania na Imprezie Masowej, a w przypadku
stwierdzenia braku takich uprawnie - wezwania ich do opuszczenia Imprezy Masowej;

5)

wydawania polece porz dkowych osobom zak ócaj cym porz dek publiczny lub
zachowuj cym si niezgodnie z Regulaminem Imprezy Masowej, a w przypadku
niewykonania tych polece - wezwania ich do opuszczenia Imprezy Masowej;

6)

stosowania si y fizycznej w postaci chwytów obezw adniaj cych oraz podobnych technik
obrony w przypadku zagro enia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na
cz onka s b porz dkowych lub inna osob , na zasadach okre lonych w Ustawie;

7)

uj cia, w celu niezw ocznego przekazania Policji, osób stwarzaj cych bezpo rednie
zagro enie dla ycia lub zdrowia ludzkiego, a tak e chronionego mienia.

3.

by porz dkowe s obowi zane usun z terenu Imprezy Masowej osoby, które swoim
zachowaniem zak ócaj porz dek publiczny lub zachowuj si niezgodnie z Regulaminem lub
Regulaminem Obiektu.

4.

Cz onkowie s b porz dkowych, w zale no ci od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mog by
wyposa eni m.in. w:
1)
2)

czne wykrywacze metalu,
inne niezb dne i prawnie dozwolone rodki ochrony osobistej.

5.

Sprz t obs uguj cy Imprez stanowi: sprz t nag
(barierki ochronne).

nieniowy, o wietleniowy oraz wygrodzenia

6.

Organizator wyznacza strefy podzia u Imprezy na: stref techniczno – socjaln oraz stref
widowni (miejsca siedz ce w trybunach oraz miejsca siedz ce na p ycie hali ).

7.

Organizator zapewnia bezpiecze stwo przeciwpo arowe podczas Imprezy.

8.

Organizator nie zapewnia parkingów dla publiczno ci.
§7
Postanowienia ko cowe

1.

Organizator Imprezy Masowej udost pnia uczestnikom niniejszy Regulamin oraz Regulamin
Obiektu poprzez wywieszenie Regulaminów przy wej ciach na teren Imprezy Masowej, jak
równie poprzez udost pnienie Regulaminów na stronie www Organizatora.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

W czasie Imprezy Masowej Organizator oraz uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby
przebywaj ce na jej terenie, zobowi zane s do przestrzegania przepisów ustawy o
wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi.
Wej cie na teren Obiektu stanowi jednocze nie zgod na u ycie swojego wizerunku w zwi zku
z produkcj , prezentowaniem, reklamowaniem lub u ywaniem filmu, zapisu video i audio
z Imprezy Masowej.
Uczestnik Imprezy Masowej nie mo e rejestrowa , wykorzystywa , ani przesy
d wi ku,
obrazu lub opisu Obiektu lub walki, jak równie wyniku lub statystyki, do u ytku innego ni
wy czny u ytek prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio,
telewizj lub za po rednictwem innych rodków przekazu, wspó czesnych b
przysz ych
mediów d wi ku, obrazu, danych, opisu, zdj , nagra , wyniku lub statystyki z walki w ca ci
lub w cz ci, b
pomaganie innej osobie/osobom w takich dzia aniach.
Dzia alno handlowa, gastronomiczna, us ugowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania
radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdj na terenie Imprezy Masowej mo e
odbywa si wy cznie za uprzedni , pisemn zgod Organizatora.
Osoby zak ócaj ce porz dek publiczny lub zachowuj ce si niezgodnie z Regulaminem Imprezy
Masowej lub Regulaminem Obiektu mog by usuni te z terenu Imprezy Masowej.
W przypadkach okre lonych w Ustawie s by porz dkowe Organizatora uprawnione s do
uj cia, w celu niezw ocznego przekazania Policji osób stwarzaj cych bezpo rednie zagro enie
dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczaj cych si czynów zabronionych.
Niezale nie od postanowie niniejszego Regulaminu s by porz dkowe Organizatora
odmawiaj osobie wst pu na Imprez Masow w przypadkach okre lonych w art. 22 ust. 1
Ustawy.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany terminu Imprezy Masowej, gwarantuj c mo liwo
zwrotu pieni dzy za
zakupione wcze niej bilety, z zastrze eniem e Organizator zobowi zuje niezw ocznie
poinformowa o konieczno ci dokonania zmiany terminu;
2) stosowania atestowanych urz dze technicznych, s
cych do pomiaru alkoholu
w wydychanym powietrzu;
3) dochodzenia roszcze za wyrz dzone przez Uczestnika Imprezy Masowej szkody.

6

