
Regulamin Stadionu Nad Nilem w Kolbuszowej Dolnej.
§1

1. Niniejszy regulamin obowiązuje na obszarze stadionu.
2. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym

tego obszaru oraz zasadom i przepisom PZPN.
3. Wejście na teren oznacza automatycznie ich bezwzględną  akceptacje.

§2
1. Stadion jest miejscem na którym są rozgrywane mecze piłki nożnej  oraz organizowane są

inne imprezy sportowe i kulturalne.
2. Wszystkie mecze są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami PZPN
3. Klub  nie  gwarantuje  rozegrania  meczu  w  konkretnym  dniu  lub  o  określonej  porze,  a

Zarząd  Klubu  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  ogłoszonych  terminów  z  wyłączeniem
odpowiedzialności.

4.  W przypadku kiedy mecz jest opóźniony lub odroczony decyzje o zwrocie ewentualnych
należności za bilet wstępu podejmuje ZK.

§3
1. ZK zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania osób na teren stadionu. Pod żadnym

warunkiem nie  będą  wpuszczane  osoby,  wobec  których  zastosowano zakaz  wstępu na
stadion  (tzw. zakaz stadionowy).

2. Przebywać  na  stadionie  oraz  korzystać  z  urządzeń  stadionowych  mogą  tylko  osoby
posiadające  przy  sobie  bilet  wstępu   (jeśli  na  dany mecz  obowiązują  bilety)  lub  inny
dowód uprawniający do przebywania na terenie obiektu .

3. Przy  wejściu  na  stadion  każdy  jest  zobowiązany  okazać  bez  wezwania  służbie
porządkowej ważny bilet lub dowód uprawniający do wstępu.

4. Służba  porządkowa  jest  uprawniona  do  sprawdzania  osób  celem  stwierdzenia  czy  nie
stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo
wskutek wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych.

5. ZK zastrzega sobie prawo nie wpuszczania na teren stadionu lub wydalania osób, które nie
pozwoli na przeszukanie przez przedstawiciela służb porządkowych.

6. Osoby nie posiadające biletu wstępu, nietrzeźwe i stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa
nie będą wpuszczane na stadium.

§4
1. 1.Zabrania się wnoszenia na stadion:

a)napojów alkoholowych,
b)broni wszelkiego rodzaju,
c)przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk
d)pojemników do rozpylania gazu substancji żrących lub farbujących
e)butelek,
f)fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych
g)drzewców do flag i transparentów,
h)instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym
i)”kominiarek” mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji
przez organa policji i służby porządkowej.
Przedmioty zakwestionowane przy wnoszeniu ich na stadion mogą być  zarekwirowane
przez służby porządkowe i policje, bez prawa do zwrotu.

2.Ponadto zakazuje się:
- wchodzenie lub przechodzenie przez płoty, budowle oraz urządzenia nie przeznaczone

dla powszechnego użytku
- wchodzenie na obszary które nie są dopuszczane dla widzów (szatnie, Pomieszczenia

służbowe
- rzucanie wszelkimi przedmiotami



- używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i
obrażania jakichkolwiek osób

- rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub petard,
- sprzedawania towarów bez zezwolenia 
- rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody Dyrektora Klubu
- pisania na budowlach urządzeniach lub drogach ich malowania lub oklejania
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletą oraz zaśmiecania stadionu
- wywieszanie flag  i transparentów o treściach obraźliwych i prowokujących

§5
1. Osoby naruszające  zasady  bezpieczeństwa  i  porządku  na  stadionie  będą  pociągane  do

odpowiedzialności karnej.
2. ZK  zastrzega  sobie  prawo  usunięcia  z  terenu  stadionu  przez  służby  porządkowe  lub

policję, każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów lub  których
obecność na stadionie mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób.

3. W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy regulamin może zostać wydany
zakaz wstępu na stadion (zakaz stadionowy).


