
 

 

  
 

 

REGULAMIN STREFY KIBICA 

 

 
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Miejsce: Lodowisko Jastor, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Leśna 1 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w okresie od 14 czerwca 2018r. do 15 lipca 2018r., 

 będą przebywać na terenie Strefy Kibica. Każda osoba przebywająca na tym terenie, w czasie trwania transmisji obowiązana jest 

stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.  

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Strefy Kibica poprzez określenie zasad zachowania się osób 

przebywających na jej terenie.  

 
II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE STREFY KIBICA:  
1.Strefa Kibica obejmuje część tafli lodowiska (ekran i miejsca siedzące) oraz wydzielony ogrodzeniem parking przed obiektem, 

na którym znajduje się część gastronomiczna, palarnia oraz toalety(Toi-Toi). Pozostała cześć lodowiska pozostaje wyłączona  

z użytku. 

2. Pokazy odbywające się w Strefie Kibica mają charakter otwarty, darmowy z ograniczoną ilością miejsc.  
3. Osoby małoletnie (do 12 roku życia) mogą przebywać w Strefie Kibica wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru transmitowanych meczów.  

5. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Strefy Kibica zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników 

ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.  
5. Zakazane jest:  

a) palenie papierosów i e-papierosów wewnątrz obiektu 

b) wprowadzanie zwierząt 

c) niszczenie infrastruktury i wyposażenia, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Strefy Kibica,  
d) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, 

zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Strefy Kibica,  

6. Zabrania się wnoszenia:  

a) napojów alkoholowych oraz żywności,  
b) materiałów wybuchowych,  

c) wyrobów pirotechnicznych,  

d) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 
e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,  

f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.  

7. Służby porządkowe Organizatora uprawnione są do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek 

publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Strefy Kibica oraz Regulaminem Obiektu, a w przypadku 

niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Strefy Kibica,  
8. Osoby przebywające na terenie Strefy Kibica mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie natężonego hałasu, mogącego 

spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy przebywają na terenie Strefy Kibica na własne ryzyko.  

9. Obiekt jest monitorowany- administratorem danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju. Organizator 

Imprezy jest uprawniony do utrwalenia przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania się osób w niej uczestniczących przy 

pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator informuje, że przebieg Imprezy może być fotografowany, 

filmowany, rejestrowany przez Organizatora, i/lub inne powołane podmioty trzecie. 

9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić odpowiednie służby 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. 

11. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.  

12. Regulamin obowiązuje w okresie funkcjonowania Strefy Kibica, tj. od 14 czerwca 2018r. do 15 lipca 2018r. 

 

 


