REGULAMIN OBIEKTU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MOSiR
ul. LUBELSKA 59
24-100 Puławy

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009
roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013r. poz. 611 ze zm.) oraz przepisów
wykonawczych do tej ustawy.
§2
Regulamin określa szczegółowe zasady dostępności i korzystania z obiektu Hali
Widowiskowo-Sportowej, zwanej dalej również „Obiektem” oraz zasady uczestniczenia
publiczności w imprezach i zajęciach organizowanych na terenie Obiektu.
§3
Hala Widowiskowo-Sportowa stanowiąca własność

Miasta Puławy jest administrowana

przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach.
§4
Wielofunkcyjna Hala Widowiskowo-Sportowa w Puławach służy do przeprowadzania
sportowych i widowiskowych imprez masowych, zawodów sportowych, treningów oraz zajęć
sportowo-rekreacyjnych,

organizacji

imprez

kulturalno

-

rozrywkowych

i targowo-wystawienniczych, zgrupowań, konferencji i spotkań biznesowych.
§5
Obiekt może być wynajmowany organizatorom na potrzeby przeprowadzania imprez
i organizowania wydarzeń, o których mowa w § 4, na warunkach określonych
w umowie, po zaakceptowaniu przez Organizatora niniejszego Regulaminu.

§6
Cały Obiekt a w szczególności arena główna nie jest powszechnie dostępna.
§7
Z części sportowej Obiektu korzystać mogą na mocy zawartych umów i biletów wstępu:
1) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
2) dzieci, młodzież szkolna i studenci pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna,
3) zakłady pracy, instytucje, organizacje współpracujące z administratorem Obiektu,
4) grupy

zorganizowane

i

osoby

fizyczne

korzystające

z

organizowanych

w obiekcie zajęć.
§8
1. Podstawą wstępu i przebywania w Obiekcie jest:
1) ważny bilet wstępu dla widzów uczestniczących w imprezach masowych,
2) obowiązująca umowa dla uczestników zajęć sportowych,
3) akredytacja prasowa dla dziennikarzy i fotoreporterów,
4) akredytacja dla realizatorów nagrań lub transmisji telewizyjnych,
5) zaproszenie wydane przez organizatora imprezy dla gości,
6) identyfikatory wydane przez organizatora dla obsługi i organizatorów imprez,
7) identyfikatory wydane przez administratora Obiektu dla swoich pracowników
i firm wynajmujących pomieszczenia na terenie Obiektu,
8) identyfikatory wydane przez administratora dla przedstawicieli służb państwowych,
komunalnych oraz medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie
ważnych legitymacji służbowych.
2. Każdy wchodzący na teren Obiektu zobowiązany jest do okazania służbie
porządkowej swojego biletu wstępu lub innego dowodu uprawniającego do wstępu na
ten teren.
ROZDZIAŁ II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące w Obiekcie
§9
Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa widzów oraz użytkowników Obiektu jest
respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, regulaminie imprezy oraz
przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów bhp i ppoż.
§10
Obiekt jest wyposażony w urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku, wykorzystywane do
utrwalania przebiegu imprez, w szczególności zachowania jej uczestników. Materiały

zgromadzone

podczas

utrwalania

przebiegu

imprezy,

niezawierające

dowodów

pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach
o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań,
przechowywane są po zakończeniu imprezy przez okres nie dłużej niż 30 dni, a następnie
niszczone.
§11
Przebieg imprezy organizowanej w Obiekcie może być również utrwalany dla celów
dokumentacji oraz promocji lub reklamy. Wizerunek osób przebywających na terenie Obiektu
może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
§12
1. Bilet wstępu na imprezy organizowane na terenie Obiektu jest formą umowy cywilnoprawnej zawartej na czas pobytu na imprezie pomiędzy Organizatorem a nabywcą –
posiadaczem biletu.
2. Wykupienie biletu przez uczestnika imprezy stanowi z jego strony zobowiązanie do
przestrzegania wszystkich zasad określonych w niniejszym Regulaminie a także
Regulaminie Imprezy stworzonym i udostępnionym przez Organizatora.
§13
Bilet wstępu lub zaproszenie na imprezy organizowane w Obiekcie upoważnia posiadacza do:
1) poruszania się w strefach obiektu dostępnych dla publiczności,
2) zajęcia miejsca określonego na bilecie lub zaproszeniu,
3) uczestnictwie w imprezie poprzez: kulturalne kibicowanie drużynom/zawodnikom
uczestniczącym w rywalizacji sportowej, swobodnej obserwacji oglądania imprezy,
zwiedzania wystaw, aktywne branie udziału
w konferencjach,
4) korzystanie z bazy gastronomicznej dostępnej w obiekcie zgodnie
z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niniejszym
Regulaminem i Regulaminem imprezy,
5) korzystania z WC i zaplecza sanitarnego,
6) korzystania z szatni na zasadach ustalonych dla danej imprezy.
§14
Nabywca – posiadacz ważnego biletu lub zaproszenia na imprezy organizowane na Obiekcie
jest zobowiązany do:

1) zachowania się zgodnie z niniejszym Regulaminem, zarządzeniami Policji, Straży
Pożarnej, służb porządkowych Organizatora oraz zaleceniami prowadzącego imprezę
(spikera),
2) korzystania wyłącznie z wyznaczonych do tego celu wejść do Obiektu i wyjść,
3) poruszania się po Obiekcie wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi i zajęciem
miejsca w odpowiednim, wyznaczonym sektorze,
4) okazania na wezwanie służby porządkowej ważnego biletu lub zaproszenia oraz
zawartości posiadanego bagażu,
5) kulturalnego zachowywania się podczas pobytu w Obiekcie,
6) zachowania biletu do czasu zakończenia imprezy,
7) zgłaszania pojawiających się zagrożeń odpowiednim służbom porządkowym.
§15
Uczestnicy zajęć korzystający z części sportowej Obiektu mają obowiązek:
1) przed wejściem do poszczególnych pomieszczeń sportowych zmienić obuwie
na sportowe,
2) przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń i przyrządów
sportowych znajdujących się na wyposażeniu Obiektu,
3) utrzymać czystość i porządek na terenie Obiektu,
4) podporządkować się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników
odpowiedzialnych za funkcjonowanie Obiektu.
§16
Uczestników imprez organizowanych w Obiekcie, w tym w szczególności imprez masowych,
obowiązują następujące zakazy:
1) wnoszenia na teren imprezy napojów alkoholowych, środków odurzających
i substancji psychotropowych. Służby porządkowe organizatora są uprawnione do
odmowy wstępu na imprezę lub usunięcia z terenu imprezy osoby będącej pod
widocznym wpływem alkoholu, lub innych środków i substancji, o których mowa
w zdaniu poprzednim, której zachowanie stwarza zagrożenie dla tej osoby lub innych
uczestników,
2) zabronione jest używanie ognia otwartego, palenia tytoniu, produktów tytoniowych
i pochodnych z wyjątkiem oznaczonych stref dla palących,
3) wnoszenia

przedmiotów

mogących

być

narzędziami

niebezpiecznej

agresji,

a w szczególności: broni, pałek, kijów, innych przedmiotów twardych oraz petard,
fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych,

4) wnoszenia na arenę główną wszelkiego rodzaju napojów i substancji płynnych oraz
jedzenia,
5) wnoszenia i posługiwania się substancjami palnymi, żrącymi, cuchnącymi
i farbującymi,
6) używania kominiarek, zasłaniania twarzy (nie dotyczy obostrzeń covid-19) lub
stosowania innych form maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez
służby porządkowe i organy Policji,
7) wchodzenia na płytę główną Obiektu z wyjątkiem imprez, kiedy płyta główna jest
udostępniona dla publiczności,
8) wchodzenia do stref i pomieszczeń nieudostępnionych dla publiczności,
9) zachowania się w sposób powszechnie uznany za niekulturalny, a w szczególności
zachowania agresywnego z użyciem siły fizycznej,
10) wywieszania transparentów i plansz o treści wulgarnej i obelżywej lub naruszającej
dobre obyczaje,
11) Zakaz wprowadzania zwierząt,
12) sprzedaży towarów bez zezwolenia i ich reklamowania,
13) akwizycji, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania zbiórek bez zgody
Organizatora,
14) zastawiania dojść i dróg dojazdowych do instalacji przeciwpożarowej oraz
tarasowania wytyczonych przejść i wyjść ewakuacyjnych.
15) Zachowanie na trybunach teleskopowych:
- Zakaz wychylania się, wieszania się, szarpania, uginania ruchomych elementów
(barierek bocznych)
- prób składania, rozkładania, przesuwania trybun ruchomych (teleskopowych)
- zakaz biegania, podskakiwania na trybunach ruchomych
- zakaz ingerowania w mechanizm składania i rozkładania krzesełek
16) Zachowanie na parkiecie
- Zakaz używania płynów, farb ,kredy, sprayów pozostawiających znaki na parkiecie
- Zakaz naklejania oznaczeń, taśm, naklejek na płycie parkietu

§17
W czasie imprez masowych do obiektu nie będą wpuszczane osoby, wobec których zgodnie
z art. 65 i 66 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych sąd orzekł środek karny w postaci
zakazu wstępu na imprezy masowe.
§18
Hala Widowiskowo-Sportowa w Puławach nie dysponuje depozytem.
ROZDZIAŁ III. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące w Obiekcie
§19
Organizator zobowiązany jest do uzyskania zgody Prezydenta Miasta Puławy oraz jest
zobowiązany zapewnić porządek i bezpieczeństwo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20
marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
§20
Organizator zobowiązany jest dostarczyć przed rozpoczęciem imprezy decyzję o wyrażeniu
zgody, o której mowa w §20, wraz z opiniami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, sanepidu
i pogotowia ratunkowego.
§21
Organizator zobowiązany jest przede wszystkim do zabezpieczenia zdrowia i życia
uczestników imprezy, Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia przedmiotu najmu
przed uszkodzeniem względnie zniszczeniem oraz zobowiązany jest do zapewnienia porządku
i bezpieczeństwa najętego obiektu i przyległego terenu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20
marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, a w szczególności poprzez
przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
§22
Organizator zobowiązany jest podać informację o mogących wystąpić zagrożeniach porządku
publicznego w tym informacje o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o
podwyższonym

ryzyku,

o

stanie

liczebnym

służby

porządkowej

i informacyjnej, a także maksymalnej ilości uczestników imprezy.
§23
Organizator zobowiązany jest posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy organizowanej w Obiekcie.
Organizator

zobowiązany

jest

§24
wskazać

osobę

reprezentującą

organizatora

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej.

Organizator

zobowiązany

jest

§25
przestrzegać

postanowień

ustawy

o

wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r (Dz.U.
z 2012r. poz. 1356 ze zm.)
§26
Organizator dodatkowo odpowiedzialny jest za:
1) stosowanie elementów scenograficznych i reklamowych wyłącznie wykonanych
z materiałów trudno zapalnych, potwierdzonych atestami,
2) zapoznanie pracowników obsługi imprezy i własnych służb ochroniarskich
z obiektem, drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem podręcznego sprzętu
gaśniczego oraz zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru,
3) bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych podczas imprezy,
4) materialnie za wynajęte pomieszczenia i znajdujące się w nich wyposażenie
i

jednocześnie

zobowiązuje

się

do

pokrycia

wszelkich

strat

powstałych

w okresie korzystania z obiektu,
5) terminowe opuszczenie pomieszczeń Obiektu i oddanie ich po okresie najmu w stanie
pozwalającym na natychmiastowe użytkowanie.
ROZDZIAŁ IV. Postanowienia końcowe
§27
Wszelkie reklamacje dotyczące organizacji imprez można składać w formie pisemnej
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia imprezy na adres administratora Obiektu.

DYREKTOR MOSiR W PUŁAWACH

