
REGULAMIN STADIONU MOSiR W RADLINIE

Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 
(Dz. U. nr 120  z  2001  r.  wraz  z  późniejszymi  zmianami),  mając  na  względzie  uregulowania 
Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  2  lipca  2002  r.  w  sprawie  wymogów,  jakie  powinny 
spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia 
oraz  szczegółowych  warunków  i sposobów  ich  działania  (Dz.  U.  nr  113.  poz.  986  wraz 
z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia Dyrektora MOSiR w Radlinie z dnia 1 lipca 2003 r. 
przyjęto postanowienia niniejszego regulaminu.

§. 1
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie stadionu MOSiR w Radlinie, w tym także 
znajdujących się na jego obszarze budynkach.

2. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym 
tego terenu, a w trakcie rozgrywek piłki nożnej także zasadom i przepisom Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. Wejście na teren stadionu oznacza ich bezwzględną akceptację. 

§ . 2
PRZEZNACZENIE OBIEKTU

1. Stadion jest miejscem na którym rozgrywane są mecze piłki nożnej oraz organizowane są 
inne imprezy sportowe i kulturalne.

2. Stadion nie jest powszechnie dostępny.
3. Prawo do przebywania na stadionie w dni, kiedy nie są organizowane mecze piłki nożnej 

oraz imprezy sportowe i kulturalne, określa Dyrektor MOSiR.

§. 3
KONTROLA WEJŚCIA I PRZEBYWANIE NA STADIONIE

1. MOSiR lub inny organizator imprezy zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania osób 
na teren stadionu w czasie organizowanych rozgrywek i imprez.

2. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby 
posiadające przy sobie ważny bilet, karnet lub inny dokument uprawniający do przebywania 
na obiekcie.

3. Osoby nieletnie mogą przebywać na stadionie tylko pod opieką osoby dorosłej.
4. Przy wejściu na stadion każda osoba bez wezwania zobowiązana jest do okazania 

pracownikom służby porządkowej swojego biletu, karnetu lub innego dokumentu 
uprawniającego do wstępu na obiekt.

5. Pracownicy służby porządkowej uprawnieni są do żądania okazania dokumentu tożsamości 
osoby chcącej wejść na stadion, celem ustalenia czy wobec osoby takiej nie zostało wydane 
prawomocne orzeczenie sądu o wymierzeniu środka karnego w postaci zakazu wstępu na 
imprezę masową lub prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące do powstrzymania się od 
przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych. Osoby, wobec których takie 
środki karne orzeczono, nie będą na stadion wpuszczane.

6. Pracownicy służby porządkowej mogą także żądać okazania dokumentu tożsamości od 
osoby chcącej zakupić bilet lub karnet uprawniający do wstępu na obiekt po cenie ulgowej.

7. Na wezwanie pracownika służby porządkowej każda osoba chcąca wejść na stadion 
zobowiązana jest poddać się przejrzeniu odzieży oraz posiadanych bagaży w celu ustalenia, 
czy nie posiada przy sobie przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie jest zabronione.

8. Osoby, które odmówią okazania dokumentu tożsamości lub nie poddadzą się przejrzeniu 



odzieży i bagażu nie będą wpuszczane na stadion, a w przypadku przebywania na terenie 
stadionu będą z niego usuwane bez prawa do zwrotu opłaty za wejście.

§. 4
ZACHOWANIE NA STADIONIE

1. Każdy przebywający na stadionie zobowiązany jest do zachowania się w sposób 
umożliwiający swobodny udział w imprezie innym osobom, a szczególnie do zachowania 
się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.

2. Osoby przebywające na stadionie zobowiązane są stosować się do poleceń pracowników 
służby porządkowej i funkcjonariuszy Policji, a także zaleceń spikera.

3. Osoby wchodzące na stadion zobowiązane sa do zajmowania miejsc określonych na bilecie, 
karnecie lub w innym dokumencie uprawniającym do wejścia chyba, że wykonują polecenia 
pracowników służby porządkowej i Policji, a także zalecenia spikera.

4. Zabrania się zastawiania i zasłaniania w jakikolwiek sposób oznaczonych wejść, wyjść 
i dróg ewakuacyjnych na stadionie.

5. Wypadki lub szkody zaistniałe podczas trwania imprezy należy natychmiast zgłaszać 
pracownikom służb porządkowych lub innym przedstawicielom organizatora.

§. 5
ZAKAZY

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na stadionie:
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących służyć jako broń lub pocisk.
b) materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, a w szczególności: petard, świec 

dymnych, rac świetlnych oraz innych materiałów łatwopalnych,
c) łatwopalnych pojemników służących do rozpylania gazu łzawiącego lub paraliżującego, 

substancji żrących lub farbujących, 
d) butelek oraz pojemników szklanych i plastikowych,
e) napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych,
f) czapek tzw. „kominiarek” bądź innych części odzieży, których użycie mogłoby utrudnić 

identyfikację osoby przez pracowników służby porządkowej lub funkcjonariuszy Policji,
g) przedmiotów, których duże wymiary mogłyby utrudnić uczestnictwo w imprezie bądź jej 

oglądanie innym osobom lub mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych 
osób,

h) przedmiotów i urządzeń służących do wytwarzania hałasu.

2. Na terenie stadionu zabrania się także:
a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla 

powszechnego użytku, w tym szczególnie: ogrodzenia stadionu i boiska ogrodzenia budowli 
znajdujących się w obrębie stadionu, bramy, urządzenia oświetleniowe oraz dachy,

b) wchodzenia na tereny i do pomieszczeń nie przeznaczonych dla powszechnego użytku, jak: 
murawa boiska, pomieszczenia klubowe i pomieszczenia służbowe zajmowane przez 
pracowników służby porządkowej, obsługi technicznej imprezy i funkcjonariuszy Policji,

c) rzucania jakimikolwiek przedmiotami w stronę zawodników, sędziów, widzów, 
pracowników służb porządkowych i innych osób biorących udział w imprezie,

d) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania wulgarnych i obraźliwych 
piosenek, a także obrażania w inny sposób jakichkolwiek osób,

e) rozniecania ognia, zapalania wyrobów pirotechnicznych, w szczególności: świec dymnych, 
rac świetlnych i petard oraz innych materiałów łatwopalnych,

f) pisania i malowania na budowlach, urządzeniach lub drogach, a także ich oklejania bez 
zgody Dyrektora MOSiR,



g) sprzedawania towarów, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody Dyrektora 
MOSiR,

h) sprzedaży biletów, karnetów lub innych dokumentów uprawniających do wstępu na obiekt 
bez zgody Dyrektora MOSiR, lub innego uprawnionego organizatora imprezy,

i) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionów w inny sposób, 
szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów,

j) zasłaniania twarzy lub podejmowania innych działań mogących utrudnić identyfikację 
osoby przez pracowników służby porządkowej lub funkcjonariuszy Policji,

k) wywieszania na ogrodzeniach flag i transparentów o treściach obraźliwych lub 
prowokacyjnych.

3. Zabrania się wprowadzania na teren stadionu zwierząt.

§. 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA POSTANOWIEŃ REGULAMINU

Osoby  naruszające  postanowienia  niniejszego  Regulaminu  podlegają  odpowiedzialności  karno-
administracyjnej za wykroczenia wymienione w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 
w tym w szczególności:

a) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych – art. 21 ust. 2: „kto 
nie  wykonuje  polecenia  porządkowego,  wydanego  na  podstawie  ustawy lub  regulaminu 
imprezy masowej  (obiektu)  przez organizatora  imprezy lub służby porządkowe,  podlega 
karze  grzywny”,  art.  21  ust.  4:  „kto  wnosi  lub  posiada  na  imprezie  masowej  napoje 
alkoholowe, podlega karze grzywny”, art. 21 ust. 5: może być także orzeczony przypadek 
przedmiotów wymienionych w ust. 3 lub 4, chociażby nie stanowiły własności sprawcy:,

b) ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń – art. 51 §. 1: „kto krzykiem, hałasem, 
alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo 
wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności 
albo grzywny”, art.  51  §.  2: „jeżeli czyn określony w  §.  2 ma charakter chuligański lub 
sprawca  dopuszcza  się  go  będąc  pod  wpływem  alkoholu,  podlega  karze  aresztu, 
ograniczenia wolności albo karze grzywny”, art.  51  §. 3: „podżeganie i pomocnictwo są 
karalne”,  art.  54: „kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom 
porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 
złotych albo karze nagany.

Dyrektor MOSiR              


