
 
 

Regulamin imprez masowych organizowanych przez  

Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź na stadionie miejskim przy  

ul. 6-go Sierpnia 71 w Łodzi 

 

 

Rozdział  1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§  1. 

Przedmiotowy Regulamin imprez masowych, zwany dalej Regulaminem, wprowadzony 
został  dla wykonania powszechnie obowiązujących przepisów o bezpieczeństwie imprez 
masowych. 

 

§  2. 

1. Regulamin obowiązuje podczas imprez masowych – zawodów sportu żużlowego – 
organizowanych przez Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź, odbywających się na stadionie 
miejskim przy ulicy 6-go Sierpnia 71 w Łodzi, zwanym dalej „Stadionem”. 

2. W dalszych postanowieniach regulaminu: 
1) Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź zwany jest „organizatorem imprez”, 
2) imprezy masowe organizowane przez Klub Żużlowy „Orzeł” Łódź zwane są 

„imprezami masowymi”, 
3) stadion miejski przy ulicy 6-go Sierpnia 71 w Łodzi zwany jest „stadionem”.  

3. Odrębny regulamin stanowi Regulamin Stadionu, który został wydany przez Miasto Łódź, 
będące właścicielem stadionu. 

4. Osoby uczestniczące w imprezie masowej podlegają przepisom porządkowym 
określonym w niniejszym regulaminie, w regulaminie stadionu, a także powszechnie 
obowiązującym przepisom prawa, w szczególności przepisom dotyczącym 
bezpieczeństwa imprez masowych. 

5. Wejście na teren stadionu, na którym odbywa się impreza masowa, oznacza 
automatycznie akceptację niniejszego regulaminu oraz regulaminu stadionu. Osoba 
naruszająca przepisy wskazane w ust. 4  może zostać usunięta ze stadionu przez służby 
porządkowe. 

 



 
 

 

Rozdział  2. 

WEJŚCIE NA STADION 

 

§ 3. 

Organizator imprez zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania zasad wpuszczania osób  
na imprezę masową, przy czym za wejście na imprezę masową uznaje się wejście na teren 
stadionu. 

 

§ 4. 

1. Na teren stadionu będą wpuszczane jedynie osoby posiadające ważny bilet wstępu, 
karnet lub inny dowód uprawniający do przebywania na stadionie. Jeżeli dokumenty te 
mają charakter imienny, wejście na stadion nastąpi po weryfikacji tożsamości osoby 
wchodzącej na stadion, dokument tożsamości powinien zostać bez wezwania okazany 
osobom weryfikującym dokumenty wstępu. 

2. Osoby poniżej 13 roku życia będą wpuszczane na stadion tylko pod opieką 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

3. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na stadion. 

 

§ 5. 

1. Na teren stadionu nie zostaną wpuszczone: 
1) osoby, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę 

masową, 
2) osoby, wobec których wydano orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od 

przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, 
3) osoby wobec których wydano zakaz zagraniczny, 
4) osoby, wobec których wydano zakaz klubowy. 

2. Na teren stadionu nie zostaną wpuszczone osoby znajdujące się pod wyraźnym wpływem 
alkoholu, środków odurzających lub podobnie działających substancji oraz zachowujące 
się w sposób stwarzający ryzyko niebezpieczeństwa dla innych uczestników imprezy, 
których zachowanie grozi zakłóceniem obyczajności, porządku i bezpieczeństwa lub 
uszkodzeniem mienia. 

 



 
 

 

§ 6. 

1. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej 
uczestniczące: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, a także 
pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, butelek oraz 
pojemników szklanych, przedmiotów o dużej objętości (takich jak drabiny, stołki, krzesła, 
skrzynie, walizki itp.), drzewców do flag i transparentów, instrumentów do wytwarzania 
hałasu z napędem mechanicznym. 

2. Osoby posiadające przedmioty wymienione w ust. 1 nie będą wpuszczone na teren 
stadionu, niezależnie od posiadania dokumentu uprawniającego do wejścia.  

3. Służby porządkowe i informacyjne uprawnione są do przeglądania zawartości bagaży  
i odzieży osób, co do których zachodzi podejrzenie, że posiadają przedmioty, o których 
mowa w ust. 1. Osoby, które nie poddadzą się temu obowiązkowi, nie zostaną 
wpuszczone na teren stadionu. 

 

§ 7. 

Widzowie zobowiązani się zajmować miejsca wyznaczone dla nich przez organizatora imprez, 
chyba że organizator postanowi inaczej. 

 

 

Rozdział  3. 

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA STADIONIE 

 

§  8. 

Osoby uczestniczące w imprezie masowej zobowiązane są stosować się do zarządzeń policji, 
straży pożarnej, służby porządkowej i informacyjnej oraz poleceń spikera stadionu. 

 

§ 9. 

Uczestnicy imprezy masowej nie mają wstępu do miejsc i pomieszczeń nieprzeznaczonych 
dla publiczności, to jest na tor wraz z parkiem maszyn, płytę stadionu,  pomieszczenia 
wewnętrzne i służbowe. 



 
 

 

§ 10. 

Podczas i w miejscu imprezy masowej zabronione jest: 

1) rzucanie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub 
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie stadionu, 

2) wchodzenie na budynki, dachy, ogrodzenia stadionu, maszty i inne urządzenia 
nieprzeznaczone do powszechnego użytku,  

3) nawoływanie do popełnienia przestępstwa lub jego pochwalanie, 
4) prowokowanie innych uczestników imprezy do zachowań zagrażających 

bezpieczeństwu  imprezy, 
5) używanie wulgarnego słownictwa i obrażanie innych osób, w szczególności 

zawodników,  sztabu szkoleniowego i kibiców innych drużyn, 
6) wdzieranie się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe oraz 

przebywanie w  miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności (tor wraz z parkiem 
maszyn, płyta stadionu, pomieszczenia wewnętrzne i służbowe), 

7) uniemożliwianie lub utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku 
publicznego, blokowanie dróg wejścia i wyjścia na stadion oraz dróg ewakuacyjnych, 

8) uniemożliwianie lub istotne utrudnianie rozpoznania osoby, w szczególności przez 
zakrywanie twarzy maską, elementami odzieży lub innymi przedmiotami, 

9) rozniecanie ognia lub używanie materiałów pirotechnicznych, 
10) niszczenie jakichkolwiek elementów stadionu, w tym umieszczanie na nich napisów, 

oraz rysunków, a także naklejanie nalepek lub plakatów, 
11) wywieszanie na terenie stadionu, w tym jego  ogrodzeniach, flag i transparentów o 

treściach rasistowskich, obraźliwych lub prowokacyjnych, 
12) załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami, 
13) sprzedaż towarów, rozdawanie druków i prowadzenie zbiórek pieniężnych bez zgody 

organizatora imprez, 
14) zaśmiecanie stadionu. 

 

§ 11 

O wypadkach lub szkodach uczestnik imprezy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
przedstawicieli służb porządkowych lub informacyjnych. 

 

 

Rozdział  4. 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI SŁUŻB 

 

§ 12 



 
 

1. Członkowie służby porządkowej i informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa i 
porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy, są obowiązani posiadać 
oznakowanie i obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora. 

2. Służby porządkowe i informacyjne mają prawo legitymowania osób w celu ustalenia ich 
tożsamości. 

3. Służby porządkowe i informacyjne mają prawo kierować wezwania i wydawać polecenia 
porządkowe wobec uczestników imprezy. Niezastosowanie się do wezwań i poleceń 
może skutkować wyprowadzeniem osoby z terenu imprezy masowej. 

4. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do sprawdzania i stwierdzania 
uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie. 

5. Służby porządkowe i informacyjne są zobowiązane do : 
1) nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezach 

organizowanych na stadionie, 
2) niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie do miejsc nieprzeznaczonych dla 

publiczności, 
3) niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania 

niezbędnych działań zaradczych, 
4) obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania 

nadmiernemu zagęszczeniu osób, 
5) pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (stadionu) oraz 

niniejszego regulaminu, 
6) reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej oraz 

na informacje o zaistniałych wypadkach lub szkodach. 

 

§ 13. 

1. Służby porządkowe są obowiązane odmówić wstępu na teren stadionu lub usunąć z 
terenu imprezy masowej: 
1) osoby posiadające przedmioty wymienione w § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu, 
2) osoby, o których mowa w § 5 niniejszego regulaminu, 
3) osoby poniżej 13 roku życia niepozostające pod opieką przedstawiciela ustawowego 

lub opiekuna prawnego, 
4) osoby nieposiadające ważnego biletu wstępu, karnetu lub innego dokumentu 

uprawniającego do przebywania na stadionie, 
5) osoby, które naruszają zakazy wymienione w § 10. 

2. Służby porządkowe są uprawnione do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, 
osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie, innych 
uczestników imprezy oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. W celu 
wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez 
uprawnionego poleceniem lub odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na 
życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby,  służby porządkowe mogą użyć 
środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, technik transportowych i 
obrony, kajdanek na ręce, ręcznych miotaczy substancji obezwładniających. 



 
 

 

§ 14. 

Służby informacyjne są obowiązane do: 

1) informowania osób przebywających na stadionie o udogodnieniach, wymogach 
bezpieczeństwa i zasadach zachowania się określonych przez organizatora imprez lub 
policję i służby przeciwpożarowe i ratownicze, 

2) informowania o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, gastronomicznych i 
sanitarnych, 

 

§ 15. 

W przypadku gdy działania służby porządkowej lub informacyjnej zmierzające do 
wyegzekwowania zachowania zgodnego z postanowieniami regulaminu stadionu lub 
niniejszego regulaminu są nieskuteczne, organizator imprez lub wyznaczona przez niego 
osoba do spraw bezpieczeństwa, występuje do policji o udzielenie stosownej pomocy. 

 

§ 16. 

1. Uczestnik imprezy masowej posiadający przedmioty, o których mowa w § 6 ust. 1 
zostanie przez służby porządkowe usunięty ze stadionu w trakcie imprezy. 

2. Na czas opuszczania stadionu przedmioty, o których  mowa w § 6 ust. 1, mogą zostać 
odebrane przez służby porządkowe, Zostaną one zwrócone po opuszczeniu stadionu 
przez osobę usuwaną z imprezy masowej, chyba że ich posiadanie jest zabronione na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

Rozdział 5. 

UTRWALANIE PRZEBIEGU IMPREZY 

 

§ 13. 

Organizator imprez ma prawo do utrwala ich przebiegu, a w szczególności zachowania osób, 
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zgromadzone podczas utrwalania 
przebiegu imprezy  materiały niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie 
postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów 
mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, organizator imprez przechowuje 
po zakończeniu danej imprezy przez okres co najmniej 30 dni, a następnie komisyjnie je 
niszczy. 



 
 

 

Rozdział  6. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA UCZESTNIKÓW IMPREZ 

 

§  15. 

1. Uczestnik imprezy masowej, który naruszać będzie zasady niniejszego regulaminu i 
obowiązujący porządek prawny, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy regulamin organizator imprez 
wyda zakaz wstępu na stadion (tzw. zakaz klubowy). 

3. Uczestnik imprezy masowej ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody na osobie 
lub w mieniu. 

4. Przedmiotowy regulamin podlega udostępnieniu na stronie internetowej organizatora 
imprez, w miejscach sprzedaży biletów oraz przy wejściu na stadion, na którym odbywać 
się będzie impreza masowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rozdział 7. 

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA IMPREZ MASOWYCH W CZASIE STANU EPIDEMII 

 

§  16. 

 

W czasie obowiązywania w miejscu położenia Stadionu stanu epidemii obowiązują 
następujące zasady wejścia na Stadion i zachowania się na Stadionie: 

 

1. przy wejściu na Stadion uczestnicy imprezy masowej mają obowiązek przeprowadzenia 
dezynfekcji rąk i okazania posiadanej maseczki na twarz (ewentualnie elementu odzieży 
spełniającego podobną funkcję); osoby niedopełniające tego obowiązku nie zostaną 
wpuszczone na Stadion; 

 

2. uczestnicy imprezy masowej mają obowiązek zajmowania miejsc na trybunach 
wskazanych przez Organizatora na biletach; osoby zajmujące miejsca inne niż wyznaczone 
zostaną usunięte ze Stadionu przez służby porządkowe; 

 

3. uczestnicy imprezy masowej mają na Stadionie obowiązek zachowania dystansu 
społecznego w stosunku do innych osób; osoby rażąco naruszające ten zakaz mimo 
wcześniejszego upomnienia zostaną usunięte ze Stadionu przez służby porządkowe; 

 

4. uczestnicy imprezy masowej przebywający w znajdujących się na Stadionie 
pomieszczeniach zamkniętych mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką 
(ewentualnie elementem odzieży spełniającym podobną funkcję); osoby naruszające ten 
zakaz mimo wcześniejszego upomnienia zostaną usunięte ze Stadionu przez służby 
porządkowe. 
 
 
 

 


