Regulamin Imprezy Masowej
Mecz Piłki Nożnej

Stadion Miejski, ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec
Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2022, poz.
1466 z późn. zm.), (dalej jako: „Ustawa”), wprowadza się niniejszy regulamin imprez masowych meczów piłki nożnej (dalej jako: „Regulamin”):
1. Zakres obowiązywania
1. Niniejszy Regulamin wraz ze stosownymi przepisami obowiązującego prawa reguluje
organizację meczów piłki nożnej (dalej jako: „Impreza”) przez spółkę FKS Stal Mielec S.A.
(dalej jako: „Stal” lub „Organizator”) na Stadionie Miejskim w Mielcu położonym przy ul.
Solskiego 1 w Mielcu (dalej jako: „Stadion”) i obowiązuje wszystkie osoby, które wchodzą na
teren Stadionu w trakcie Imprezy. Postanowienia Regulaminu są obowiązani respektować
wszyscy uczestnicy Imprezy. Regulacje zawarte w Regulaminie nie naruszają przepisów
wyższej rangi.
2. Regulamin określa warunki udziału i zasady zachowania się uczestników Imprezy, w tym
w szczególności postanowienia regulujące:
1) sposób organizacji Imprezy,
2) obowiązki uczestników Imprezy,
3) warunki uczestnictwa w Imprezie,
4) uprawnienia uczestników Imprezy,
5) odpowiedzialność uczestników Imprezy za zachowanie niezgodne z obowiązującym
porządkiem prawnym, w tym w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu.
3. Teren Stadionu obejmuje całość powierzchni dostępnej wyłącznie za okazaniem biletu,
identyfikatora, akredytacji, zaproszenia na Imprezę, w tym wszelkie wejścia i wyjścia, jak
również wszelkie inne oficjalne strefy i infrastrukturę.
2. Sposób organizacji Imprezy
1. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na Imprezę – mecze
piłki nożnej (bilety jednorazowe, karnety, imienne zaproszenia), a w przypadku ligi
zawodowej oraz w przypadku wprowadzenia, imienne karty kibica, wydane zgodnie z
właściwością przez podmiot zarządzający tymi rozgrywkami bądź w uzgodnieniu z nim przez
zrzeszone w nim kluby.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 są imienne i nie podlegają przekazywaniu lub
odsprzedaży.
3. Za bezpieczeństwo Imprezy w miejscu i czasie jej trwania odpowiada jej Organizator.
4. Przyjmowanie zorganizowanych grup kibiców gości odbywa się zgodnie z właściwymi
regulacjami Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności z uwzględnieniem uchwały nr
II/85 z dnia 20 lutego 2013 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad
udziału kibiców gości na meczach piłki nożnej podczas rozgrywek organizowanych przez
PZPN i Ekstraklasę S.A. (dalej jako: „Uchwała”).
3. Wstęp i uczestnictwo w Imprezie
1. Pozwolenie wejścia na teren Stadionu oraz możliwość pozostania na nim leży w gestii
Organizatora, realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds.
bezpieczeństwa i podległych mu pracowników służb porządkowych oraz informacyjnych,
odpowiednio oznakowanych, w tym w identyfikatory wydane przez organizatora imprezy
masowej, umieszczone w widocznym miejscu. W okolicznościach określonych odrębnymi
przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze
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Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie
potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów do tego uprawnionych.
Wstęp na Stadion podczas Imprezy jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnej karty
wstępu na Imprezę wykorzystywanej zgodnie z Regulaminem sprzedaży karnetów i biletów
Stali, o ile Organizator nie zezwolił na wstęp na innych warunkach tj. identyfikator,
akredytacja, zaproszenie, innego rodzaju przepustki wraz z dowodem tożsamości w formie
dokumentu urzędowego (takiego jak dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy). Karta
wstępu, o której mowa w ust. 1, jak również dowód tożsamości muszą zostać okazane i
przekazane do kontroli przy wejściu i na terenie Stadionu na prośbę członka służb
informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusza policji. Odmowa współpracy w tym
zakresie spowoduje odmowę wstępu na Stadion lub usunięcie ze Stadionu.
Karty wstępu nabyte z nielegalnych lub nieupoważnionych źródeł uznaje się za nieważne.
Na teren Stadionu może wejść oraz następnie przebywać na jego terenie wyłącznie osoba,
która:
1) jest trzeźwa;
2) nie znajduje się pod wpływem działania środków odurzających, psychotropowych lub
innych działających podobnie;
3) nie narusza przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu lub Regulaminu Stadionu
FKS Stal Mielec S.A.;
4) posiada odpowiednie dokumenty wymienione w ust. 1;
5) nie posiada prawomocnych zakazów uczestnictwa w imprezach masowych,
6) będąc kibicem drużyny klubu gości, znajduje się na liście autoryzowanej przez klub
drużyny gości w rozumieniu Uchwały,
7) ukończyła 13 rok życia, bądź będzie przebywała na imprezie masowej pod opieką
opiekuna prawnego.
Wjazd i parkowanie pojazdów na terenie Stadionu w granicach wyznaczonej strefy Stadionu
jest dozwolone wyłącznie za specjalnym upoważnieniem wydanym przez Organizatora.
Regulamin sprzedaży karnetów i biletów Stali określa ważność oraz zasady korzystania z
karnetów i biletów.
Organizator odmawia wstępu na Stadion lub przebywania na nim osobie:
1) wobec której orzeczono zakaz wstępu na Stadion (tzw. zakaz wstępu na imprezę
masową, zakaz klubowy lub inny zakaz);
2) rażąco naruszającej postanowienia niniejszego Regulaminu;
3) nieposiadającej dokumentu tożsamości potwierdzającego tożsamość osoby
uczestniczącej w Imprezie;
4) znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających środków;
5) posiadającej broń lub inne przedmioty mogące w ocenie Organizatora stanowić
zagrożenie, w tym m.in.: butelki, puszki, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne,
materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub
psychotropowe;
6) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;
7) używającej przedmiotów utrudniających identyfikację, a w szczególności zasłaniających
twarz;
8) używającej trąbki lub gwizdka, z uwagi na możliwość zagłuszenia podawanych
komunikatów oraz zagrożenia zdrowia dla innych uczestników Imprezy, z uwagi na
wytwarzany poziom hałasu;
9) wchodzącej na obszary nie przeznaczone dla uczestników Imprezy, tj. płytę boiska,
pomieszczenia służbowe, płoty, maszty, itp.;
10) rzucającej jakimikolwiek przedmiotami na płytę boiska lub w innych uczestników
Imprezy;
11) wzniecającej ogień, palącej petardy, fajerwerki, świece dymne oraz inne środki
pirotechniczne;
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12) głoszącej lub wywieszającej hasła, symbole, treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwe,
rasistowskie, itp.;
13) załatwiającej potrzeby fizjologiczne poza toaletami;
14) zaśmiecającej teren Stadionu, niszczącej jego urządzenia poprzez malowanie, oklejanie,
uszkadzanie.
4. Zachowanie na terenie Stadionu
1. Od momentu wejścia na Stadion, wszystkie osoby zobowiązane są:
1) nie zakłócać porządku publicznego,
2) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie
zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie,
3) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Obiektu FKS Stal
Mielec S.A.,
4) stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby
informacyjne organizatora Imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji,
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub
pracowników innych uprawnionych służb i organów – także do wykonywania poleceń
tych służb i organów,
5) zajmować wyłącznie miejsca im przypisane w posiadanym bilecie na mecz i korzystać z
wyznaczonych ścieżek poruszania się. Każdy posiadacz biletu zobowiązuje się do zmiany
miejsca wskazanego na bilecie, jeżeli zostanie o to poproszony przez przedstawicieli
służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariuszy policji,
6) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub
informacyjnych Imprezy dokument uprawniający do wejścia i przebywania na Imprezie
oraz dokument tożsamości bądź w przypadku ligi zawodowej wydaną w ramach tej ligi
kartę kibica.
2. Jeżeli ktokolwiek otrzyma informację lub wiadomość o szkodach wyrządzonych w mieniu lub w
wyniku wypadku, powinien niezwłocznie podjąć kroki w celu powiadomienia o tym
Organizatora (lub dowolnej upoważnionej osoby powołanej przez Organizatora), członka służb
informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusza policji na Stadionie.
3. Możliwe jest wprowadzenie dalszych wyjątkowych środków kontroli w celu zapobieżenia
zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia bądź zmniejszenia lub wyeliminowania takiego
zagrożenia. Wytyczne wydane przez członków służb informacyjnych i porządkowych lub
funkcjonariuszy policji muszą być przestrzegane, a odmowa współpracy może skutkować
usunięciem ze Stadionu.
5. Niedozwolone przedmioty i zachowanie
1. Na Stadion nie mogą być wnoszone następujące przedmioty:
1) wszelkiego rodzaju broń lub materiały wybuchowe, w tym wszelkie przedmioty, które
mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do zadawania ran ciętych, pchnięć lub ran
kłutych bądź jako pocisk. Obejmuje to sztuczne ognie, race, mieszanki dymne, świece
dymne lub inne materiały pirotechniczne; Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji
oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich
obowiązków służbowych,
2) wszelkiego rodzaju butelki, kubki, dzbanki lub puszki, jak również inne przedmioty
wykonane z tworzywa sztucznego, szkła lub innego kruchego, tłukącego lub szczególnie
twardego materiału;
3) wszelkiego rodzaju napoje alkoholowe, narkotyki, środki pobudzające lub substancje
psychotropowe;
4) materiały zawierające treści obraźliwe rasistowskie, ksenofobiczne, polityczne, religijne
lub wulgarne;
5) wszelkie materiały lub przedmioty promocyjne lub komercyjne za wyjątkiem
dopuszczonych przez Organizatora;
6) wszelkie maszty flagowe bądź banerowe. Dozwolone są jedynie elastyczne maszty
plastikowe i tzw. maszty podwójne, których długość nie przekracza 1 m, a średnica 1 cm;
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7) gaz w aerozolu, substancje żrące, łatwopalne, barwniki lub pojemniki zawierające
8) substancje szkodliwe dla zdrowia lub wysoce łatwopalne. Dozwolone są standardowe
zapalniczki kieszonkowe
9) profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo lub inne podobne urządzenia za
wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku oraz za wyjątkiem
dopuszczonych za zgodą Organizatora;
10) urządzenia służące do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów
wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za
pisemną zgodą Organizatora;
11) duże i nieporęczne przedmioty takie jak kaski, drabiny, stołki, (składane) krzesła, pudła,
duże torby, plecaki, walizki i torby sportowe. Przedmioty „duże i nieporęczne” oznaczają
wszelkie przedmioty o wymiarach większych niż 25 cm x 25 cm x 25 cm, których nie
można swobodnie umieścić w miejscu bezpośrednio pod siedziskiem na Stadionie;
12) duże ilości papieru lub rolek papieru;
13) obsługiwane mechanicznie lub ręcznie urządzenia emitujące niewspółmierny do
okoliczności dźwięk / hałas takie jak megafony, syreny lub wuwuzele, itp..;
14) wskaźniki laserowe;
15) banery lub flagi o wymiarach większych niż 2,0 m x 1,5 m. za wyjątkiem transparentów
zawieszanych na płotach po uprzednim zgłoszeniu Organizatorowi i dopuszczonych za
zgodą Organizatora.
Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na
Stadion, kierownik ds. bezpieczeństwa lub inna upoważniona osoba jest odpowiedzialna za
określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.
2. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie:
1) wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub
zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych
imprez masowych,
2) wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy w rozumieniu Ustawy,
3) odmawiającej poddania się czynnościom określonym w Ustawie, w tym:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej,
b) legitymowania w celu ustalenia tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagażu i odzieży - w przypadku podejrzenia, że osoby
wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie,
4) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
5) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego i Imprezy,
6) małoletniej do lat 13-stu, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej,
7) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub
substancje, o których mowa m.in. w art. 8 ust. 2 Ustawy,
8) nieposiadającej biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania
na Imprezie,
9) nie podporządkowującej się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie
ustawy lub obowiązującego regulaminu,
10) są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na posiadane elementy odzieży
lub przedmioty bądź ze względu na swój wygląd lub zachowanie,
11) posiadają emblematy, proporce, flagi, transparenty, malunki lub napisy na odzieży lub
na ciele – zawierające treści zabronione prawem powszechnym lub regulaminami
organizatorów rozgrywek, w tym nawołujące do nienawiści rasowej, religijnej lub innej,
eksponują flagi, transparenty itp. niezgodnie z właściwymi przepisami Polskiego
Związku Piłki Nożnej bądź Organizatora.
3. Podczas Imprezy zabrania się w szczególności:
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1) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia
lub utrudnienia identyfikacji,
2) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich,
nawoływania do waśni na tle narodowym, religijnym, społecznym, min.., a także
skłaniania innych uczestników Imprezy do głoszenia takich treścm.in.in. poprzez
intonowanie pieśni lub okrzyków,
3) rzucania przedmiotami,
4) posiadania i używania szalików, odzieży, elementów odzieży czy innych przedmiotów
zawierających barwy klubowe drużyn nie związanych z rozgrywanym meczem (poza
barwami tzw. „zgód”), których publiczna prezentacja może prowokować do zachowań
naruszających porządek i zagrażających bezpieczeństwu na obiekcie,
5) posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez
organizatora,
6) zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych,
7) uporczywego stania poza miejscami zajmowanymi przez kibiców uczestniczących w
zorganizowanym dopingu w sektorach wskazanych przez organizatora,
8) rozniecania i podsycania ognia w tym rac, gejzerów, wulkanów, fajerwerków,
9) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
10) wnoszenia i posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz innych substancji o podobnym działaniu,
umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym
uczestnikom Imprezy lub w sposób ograniczający widoczność lub blokujących wyjścia
ewakuacyjne lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych,
11) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania Stadionu, a także
niszczenia infrastruktury Stadionu, nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach
komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych,
12) stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych
uczestników imprezy masowej,
13) używania urządzeń Stadionu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem,
14) zasłaniania dróg ewakuacyjnych z sektorów przez uczestników Imprezy flagami lub
innymi przedmiotami utrudniającymi widoczność wyjść ewakuacyjnych,
15) używania wielkoformatowych flag (tzw. „sektorówek”), które ograniczają widoczność
dróg ewakuacyjnych, utrudniają dostęp do dróg ewakuacyjnych oraz stanowią
zagrożenie pożarowe dla uczestników Imprezy.
4. Bez wyraźnego zezwolenia Organizatora na Stadion nie mogą być wnoszone / wprowadzane
zwierzęta, za wyjątkiem psów – przewodników.
5. Zabrania się podejmowania na terenie Stadionu między innymi następujących działań:
1) rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, w szczególności w kierunku innej osoby
lub terenu wokół boiska bądź samego boiska;
2) wzniecania pożarów, odpalania sztucznych ogni, rac lub innych materiałów
pirotechnicznych, a także rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza
miejscami do tego wyznaczonymi;
3) spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora ,
zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
4) wyrażania lub rozpowszechniania propagandy i materiałów lub sloganów i symboli o
charakterze obraźliwym, politycznym, religijnym, rasistowskim, ksenofobicznym;
5) postępowania w sposób, który może być interpretowany przez innych jako prowokujący,
stwarzający zagrożenie, dyskryminujący, wulgarny lub obraźliwy;
6) sprzedaży towarów i biletów, dystrybucji materiałów drukowanych i prowadzenia
wszelkich zbiórek lub podejmowania innych działań promocyjnych lub komercyjnych
bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora;
7) wchodzenia na boisko lub teren wokół boiska / pola gry;
8) wspinania się na lub przez konstrukcje i instalacje, które nie zostały wyraźnie
przeznaczone do tego celu
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9) pisania lub malowania na elementach konstrukcji, instalacji lub przejść bądź
przytwierdzania do nich czegokolwiek;
10) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi toaletami lub zaśmiecania
Stadionu poprzez wyrzucanie przedmiotów takich jak odpady, opakowania, puste
pojemniki itp.;
11) stania na siedziskach / krzesełkach na trybunach;
12) wszelkich innych zachowań niedozwolonych, niebezpiecznych lub stwarzających
zagrożenie.
6. Zabrania się przebywania w miejscach niedostępnych dla publiczności
1) strefy komunikacyjne LIVE PARK – obsługi TV trybuna zachodnia wydzielonych w
poszczególnych ciągach komunikacyjnych.
2) wydzielona strefa buforowa na części sektora P - trybuna zachodnia może być
udostępniona dla publiczności za zgodą i po analizie organizatora imprezy masowej z
kierownikiem bezpieczeństwa imprezy masowej.
7. Bez zezwolenia Organizatora, zabrania się podejmowania na terenie Stadionu między innymi
następujących działań:
1) wchodzenia na teren (np. sale bankietowe/konferencyjne, strefa dla VIP-ów i mediów
itp.), który jest ograniczony dla publiczności lub na który wstęp jest niedozwolony;
2) blokowania obszarów otwartych dla ruchu, przejść i przejazdów, wejść do i wyjść ze
strefy dla gości i wyjść / dróg ewakuacyjnych lub przeciągającego się przebywania w
tych obszarach.
8. Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z ust. 1-7 powyżej,
również będą traktowane jako naruszenie niniejszego Regulaminu.
9. Uczestnik Imprezy, który znajduje się na części Stadionu przeznaczonego dla grupy kibiców, do
której nie należy może być skierowany na właściwą część Stadionu, a w sytuacji uzasadnionej
względami bezpieczeństwa, może być usunięty z terenu Stadionu.
10. Uczestnik Imprezy, kibic drużyny gości Stali lub innej drużyny, jest uprawniony do nabycia
biletu jednorazowego wyłącznie na wyznaczony przez Organizatora sektor kibiców gości.
Organizator jest uprawniony odmówić wstępu na Stadion, a także usunąć ze Stadionu osoby
posiadające ubrania lub akcesoria identyfikujące z drużyną przeciwną poza wyznaczonym
sektorem kibiców gości.
11. Stal zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone szkody, w tym także
zadośćuczynienia za naruszenie dobrego wizerunku przez kibiców gości w związku z
naruszeniem ust. 9 i 10 powyżej.
12. Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu może skutkować nałożeniem następujących kar:
1) usunięciem ze Stadionu oraz możliwością przekazania policji;
2) anulowaniem i unieważnieniem danego biletu oraz uniemożliwieniem kupna biletów na
kolejne imprezy organizowane przez Organizatora, w tym poprzez nałożenie zakazu
klubowego w rozumieniu Ustawy;
3) przekazaniem stosownych danych osobowych odpowiednim organom ścigania i
wymiaru sprawiedliwości tak, by możliwe było wdrożenie właściwych środków, np.
zakazu wstępu na imprezę masową;
4) podjęciem przez Organizatora oraz inne upoważnione osoby lub podmioty stosownych
kroków prawnych;
5) wszelkich innych kar lub środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
zgodnie z Ustawą.
Organizator zastrzega sobie wszelkie pozostałe prawa do wykorzystania innych środków prawnych
wedle własnego uznania.
6. Uprawnienia uczestnika Imprezy
1. Uczestnik Imprezy ma prawo:
1) przebywać na terenie Stadionu w trakcie trwania Imprezy, tj. od chwili udostępnienia
Stadionu przez organizatora do czasu zakończenia Imprezy,
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2) do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych,
gastronomicznych i sanitarnych, a także o wymogach bezpieczeństwa określonych
przez organizatora Imprezy lub służby ratownicze,
3) korzystać z urządzeń Stadionu, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są
udostępnione do ogólnego użytku - w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
4) korzystać z pomocy medycznej na Imprezie.
2. Z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka uczestnik Imprezy ma prawo
nabywania i spożywania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu.
Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych dozwolona jest w ogródku
gastronomicznym, a ich spożywanie dozwolone jest na terenie Stadionu.
3. Uczestnik Imprezy jest uprawniony do:
1) żądania od organizatora Imprezy zwrotu kosztów za niewykorzystane bilety lub karty
wstępu uprawniające do udziału w Imprezie – powstałych z winy organizatora,
2) roszczenia o zwrot kosztów za powstałe szkody, które wynikły z winy organizatora na
terenie i trakcie trwania Imprezy.
7. Dane osobowe
1. Dane osobowe uczestników Imprezy przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa
powszechnego, w tym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Dane, o których mowa powyżej są przechowywane nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia
ostatniego zakupu biletu wstępu przez uczestnika Imprezy lub przekazania mu innego
dokumentu uprawniającego do przebywania na Imprezie.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w Imprezie
dostępne są w Regulaminie sprzedaży karnetów i biletów FKS Stal Mielec S.A. w siedzibie Stali
oraz na oficjalnej stronie internetowej Stali stalmielec.com
8. Środki kontroli osobistej
1. Członkowie służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusze policji są upoważnieni
do kontroli – w tym z wykorzystaniem środków technicznych – czy dane osoby stwarzają
zagrożenie dla bezpieczeństwa, a w szczególności, czy są pod wpływem alkoholu lub
narkotyków bądź w posiadaniu broni lub innych niedozwolonych przedmiotów. Członkowie
służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusze policji są upoważnieni do
przeglądania odzieży danej osoby, bagażu oraz innych posiadanych przez nią przedmiotów.
2. Osoby wykorzystujące bilety w sposób niedozwolony, niestosujące się do wytycznych
Organizatora (lub dowolnej upoważnionej osoby powołanej przez Organizatora), członka służb
informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusza policji na Stadionie, stwarzające zagrożenie
dla bezpieczeństwa bądź objęte lokalnym, krajowym lub zagranicznym zakazem wstępu na
imprezę masową nie zostaną wpuszczone na Stadion i są zobowiązane niezwłocznie zwrócić
bilet do Organizatora, bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu pieniężnego z tego tytułu.
9. Odpowiedzialność
1. Wejście na teren Imprezy stanowi jednocześnie zgodę na użycie przez organizatora Imprezy
wizerunku uczestnika w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub
używaniem zapisu audio i wideo z Imprezy – każdego elementu meczu prezentowanego
w przekazach medialnych na całym świecie.
2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z niniejszym
Regulaminem mogą być usuwane są z terenu Imprezy.
3. Wobec sprawcy naruszenia niniejszego Regulaminu organizator Imprezy może stosować zakaz
klubowy, polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych imprezach masowych
przeprowadzanych przez tego organizatora. Od zastosowania zakazu klubowego osobie
ukaranej służy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do organizatora
imprezy masowej będącej meczem piłki nożnej w terminie i w trybie przez niego określonym w
odrębnym regulaminie, dostępnym w siedzibie Stali oraz na oficjalnej stronie internetowej Stali.
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4. W przypadkach określonych w Ustawie służby organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu
niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr
powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. Osobom takim nie
przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione dokumenty uprawniające do wstępu na
Imprezę.
5. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, służby organizatora odmawiają osobie
wstępu na Imprezę w przypadkach określonych w art. 22 Ustawy.
6. W przypadku zatrzymania uczestnika Imprezy przez służby informacyjne lub służby
porządkowe Organizatora Imprezy, w związku ze złamaniem przez uczestnika postanowień
niniejszego Regulaminu, Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo tymczasowego
zatrzymania lub zablokowania dokumentu upoważniającego do wstępu na imprezę masową.
Dokument taki zostanie uczestnikowi zwrócony lub odblokowany na jego wniosek,
niezwłocznie w przypadku odstąpienia od nałożenia przez Organizatora kary zakazu
klubowego, a w przypadku nałożenia takiej kary, w terminie 3 dni od dnia jej wykonania.
10. Rejestrowanie i transmisja dźwięku i obrazu
1. Przez uczestnictwo w Imprezie uczestnicy zgadzają się, że ich głos, wizerunek i podobizna mogą
zostać nieodpłatnie wykorzystane w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem
ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii lub za
pośrednictwem innych współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych.
2. Osoby obecne na meczu nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu
lub opisu Stadionu lub meczu (w tym wyniku, statystyki, informacji lub innych danych
dotyczących meczu) do użytku innego niż prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie
przez internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych
mediów, dźwięku, obrazu, opisu, nagrań, wyniku lub statystyki ze Stadionu lub z meczu w całości
lub w części bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach.
11. Rozdzielność i zmiany postanowień Regulaminu
1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminy będzie lub stanie się nieważny lub
bezskuteczny, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie
postanowienie, które najbardziej zbliżone jest do osiągnięcia celu założonego przez Regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany terminu Imprezy,
2) dochodzenia roszczeń za wyrządzone szkody przez uczestnika Imprezy, w tym za
naruszenie dobrego wizerunku Organizatora,
3) unieważnienia karty kibica, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu
uprawniającego do wejścia na Imprezę, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
12. Prawo właściwe i jurysdykcja
1. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany.
2. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez właściwy
sąd dla siedziby organizatora.
3. Regulamin udostępniony jest przy kasach biletowych i bramofurtach Stadionu, a także na stronie
internetowej stalmielec.com
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia [ - ] września 2022 r. i zastępuje wszelkie poprzednie
regulaminy imprez masowych FKS Stal Mielec S.A.
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