REGULAMIN PORZĄDKOWY
MIEJSKIEGO STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO w CZĘSTOCHOWIE
I.Prawo wstępu na imprezę odbywającą się na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym
określa organizator imprezy.
II.1.Organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa
osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy.
2.Organizator imprezy masowej wyznacza kierownik do spraw bezpieczeństwa osobę do reprezentowania go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
uczestnikom imprezy masowej. Musi on spełniać wymogi określone w art.19
ust.4 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009r. oraz
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 23 ww. ustawy.
III.Organizator imprezy masowej udostępnia uczestnikom imprezy masowej
regulamin obiektu lub regulamin imprezy masowej.
IV.1.Osoby obecne na imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie,
a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektu i imprezy.
2.Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się wnoszenia i posiadania
w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo
niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych.
V.Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy,
a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk.
VI.1.Służby porządkowe i informacyjne organizatora imprezy masowej, legitymując
się identyfikatorem (uwaga: identyfikator zgodny z zapisem art. 21 pkt 2 Ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009r.) umieszczonym
w widocznym miejscu, są uprawnione do:
1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie
masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania
ich do opuszczenia imprezy masowej;
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia,
że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt IV.2;
4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny
lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub
na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia.
2.Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci
chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub
ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie
lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną
osobę oraz niewykonywania poleceń, o których mowa w pkt VI.1. 4),
na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia.
3.Czynności, o których mowa w pkt VI.1 i pkt VI.2, powinny być wykonywane
w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr
osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
Strona 1 z 3

VII.1.Służby porządkowe organizatora imprezy masowej są obowiązane:
1) odmówić wstępu na imprezę masową:
a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
- zakazujące wstępu na imprezę masową,
- zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach
przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego
w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia
wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,
c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy,
d) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa
w pkt VI.1.1),2),3),
e) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
f) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje,
środki lub substancje, o których mowa w pkt IV.2,
g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
2) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie
z regulaminem obiektu lub regulaminem imprezy masowej;
3) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, o których
mowa w pkt VII.1.1) a),b),c).
2.Służby informacyjne są obowiązane do:
1) informowania o udogodnieniach oraz wymogach
bezpieczeństwa
określonych przez organizatora lub służby ratownicze;
2) informowania o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych
i sanitarnych;
3) nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących
w imprezie masowej;
4) niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc
nieprzeznaczonych dla publiczności;
5) niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania
niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie
o nich służb porządkowych;
6) obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia
i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób;
7) pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu i regulaminu
imprezy masowej;
8) reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie
masowej.
3. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt VII.1.1) a),b) organizator
lub osoba przez niego upoważniona kieruje zapytanie do komendanta
miejskiego Policji, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 Ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009r.

Strona 2 z 3

4. W przypadku gdy działania służby porządkowej, o których mowa w pkt VII.1,
są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje
do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym
zgłoszeniem.
5. W przypadku, o którym mowa w VII.4, służby porządkowe i służby informacyjne
wykonują polecenia Policji.
VIII.Organizator lub podmiot przez niego uprawniony podczas sprzedaży biletów
wstępu na imprezę masową może zażądać od kupującego okazania dokumentu
potwierdzającego jego tożsamość, z zastrzeżeniem art.15 ust.1 Ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009r.
IX.Organizator masowej imprezy sportowej, innej niż mecz piłki nożnej, może
odmówić na nią wstępu i przebywania osobie, której dane znajdują się w bazie
danych, o której mowa w art. 37 pkt 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
z 20 marca 2009r., lub objętej zakazem klubowym lub zakazem zagranicznym.
X.Organizator masowej imprezy sportowej może określić w regulaminie imprezy
miejsca nie przeznaczone dla publiczności oraz zasady wstępu na masową
imprezę sportową osób małoletnich.
XI.Wywieszanie transparentów i plansz bez zgody MOSiR w Częstochowie oraz
rzucanie przedmiotami jest zabronione.
XII.Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
XIII.Osoby nie przestrzegające ustaleń niniejszego regulaminu i nie stosujące się
do poleceń służb porządkowych mogą zostać usunięte z obiektu bez prawa
zwrotu równowartości pieniężnej za zakupiony bilet wstępu.
XIV.Organizator
imprezy masowej powinien posiadać zezwolenie
na
przeprowadzenie imprezy masowej wydane przez Prezydenta Miasta
Częstochowy.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Częstochowie

Częstochowa, 1.08.2009r.
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