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REGULAMIN 

OBIEKTU ARENA PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 6 

W ŻAGANIU 

 

 

 

Na podstawie  ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 z póź. zm.) wprowadza się niniejszy regulamin obiektu 

sportowego, zwanego dalej obiektem: 

 

 

§ 1 

 

Obiekt przy ul. Kochanowskiego 6  w Żaganiu jest własnością Spółki Arena Żagań.   

W skład obiektu wchodzą: stadion, zaplecze socjalno-biurowe, boisko o nawierzchni sztucznej do gry 

w piłkę nożną. 

 

§ 2 

 

Na obiekcie mogą być organizowane imprezy masowe - mecze piłki nożnej, imprezy 

artystyczne, rozrywkowe i sportowe, oraz inne imprezy, nie podlegające rygorom ustawy o 

bezpieczeństwie imprez masowych. 

 

§ 3 

 

1. Obiekt nie jest powszechnie dostępny. 

2. Imprezy na obiekcie mogą być monitorowane, a ich przebieg utrwalany. 

3. Na obiekt mają wstęp osoby, które posiadają ważny bilet, karnet, zaproszenie lub zgodę 

właściciela obiektu na dany mecz, imprezę, trening itp. 

 

§ 4 

 

Osoba przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest stosować się do poleceń 

porządkowych wydawanych na podstawie niniejszego regulaminu przez organizatora imprezy/ 

właściciela/ zarządcę/ użytkownika obiektu, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych 

uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń. 

 

§ 5 

 

Wszystkie osoby wchodzące na obiekt mogą zostać poddane czynnościom polegającym na 

przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu i uznają prawo do odmowy wstępu lub usunięcia z 

obiektu każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom. 

 

§6 

 

Osoby małoletnie do 13 roku życia mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osoby 

pełnoletniej. 

 

§7 

 

W dniu przeprowadzanych imprez masowych lub meczów piłki nożnej obiekt jest wyłączony z 

dostępności osób nieuprawnionych do czasu rozpoczęcia imprezy. Wejścia dla publiczności będą 

uruchamiane każdorazowo, na co najmniej dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem imprezy 

masowej. Podczas pozostałych imprez zasady dostępności do obiektu określa ich organizator. 
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§8 

 

W dniach, w których imprezy masowe, mecze piłki nożnej lub inne imprezy nie są 

przeprowadzane, użytkownik obiektu wprowadza szczegółowe zasady dostępności obiektu, 

zapewniające ciągłość jego funkcjonowania oraz ochronę znajdującego się na nim mienia. 

 

1. Od godz. 8:00 do godz. 22:00 stadion dostępny jest po uzyskaniu zgody właściciela obiektu 

lub na podstawie harmonogramu zajęć.  

2. Od godz. 22:00 do godz. 8:00 na terenie obiektu mogą przebywać jedynie osoby, które 

otrzymały pisemną zgodę właściciela. 

3. Zawodnicy grup zorganizowanych (w tym dzieci i młodzież) wchodzą na obiekt na podstawie 

harmonogramu zajęć.  

4. Przedstawiciel firm wykonujących cyklicznie usługi, naprawy, remonty na terenie obiektu 

mogą wjechać lub wejść na podstawie wcześniej przesłanych wykazów osób i pojazdów. 

 

 

§ 9 

 

1. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania 

radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i 

wyłącznie za zgodą właściciela, zarządcy lub użytkownika oraz organizatora imprezy masowej 

i na zasadach przez niego ustalonych. 

2. Ograniczenia w zakresie filmowania i wykonywania zdjęć nie dotyczą czynności prowadzonych 

przez Policję, innych uprawnionych służb i organów w ramach wykonywanych obowiązków 

służbowych. 

 

§ 10 

 

Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu, w szczególności: 

- broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić   zagrożenie dla 

życia i zdrowia ludzi lub mienia;  

- materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz 

wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;  

- pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału, w tym butelek 

plastikowych;  

- alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;  

- kasków, parasoli o ostrym zakończeniu;  

- materiałów, zawierających treści rasistowskie lub wulgarne;  

- pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;  

- przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie;  

- trąbek, wuwuzeli oraz instrumentów z napędem mechanicznym;  

- wskaźników laserowych;  

- materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora 

imprezy/właściciela/zarządcy/użytkownika obiektu;  

- kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, 

za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;  

- urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne 

formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora;  

 

§ 11 

Zabrania się: 

- przebywania na terenie obiektu osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;  

- przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: 

terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla 

powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, garaży, 

urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia 

do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne 

lub przedstawiciele organizatora imprezy.  
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- rzucania przedmiotami, mogącymi stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia dla osób znajdujących 

się na terenie obiektu;  

- głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich; 

- używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub 

utrudnienia identyfikacji;  

- zanieczyszczania lub zaśmiecania obiektu;  

- rozniecania ognia;  

- używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;  

- wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników. 

  

§ 12 

 

1. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą być usunięte z terenu 

obiektu.  

2. Wobec sprawcy naruszenia regulaminu organizator imprezy masowej będącej meczem piłki 

nożnej może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych 

imprezach masowych przeprowadzanych przez tego organizatora. Od zastosowania zakazu 

klubowego osobie ukaranej służy prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu 

prowadzącego rozgrywki w terminie i w trybie przez niego określonym. 

 

§ 13 

 

1. Właściciel/zarządca/użytkownik obiektu/organizator imprezy masowej przeprowadzanej na 

obiekcie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na obiekcie 

szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku. 

2. Właściciel/zarządca/użytkownik obiektu/organizator imprezy masowej przeprowadzonej na 

obiekcie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie. Wypadki i 

ewentualne poniesione szkody uczestnik organizowanej na obiekcie imprezy jest zobowiązany 

zgłosić Kierownikowi ds. bezpieczeństwa imprezy masowej przedstawicielowi Klubu lub 

Spółki, niezwłocznie po ich zaistnieniu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie 

później niż 30 minut po zakończeniu imprezy    (meczu). 

3. Właściciel/zarządca/ użytkownik obiektu/organizator imprezy masowej w trosce o 

bezpieczeństwo uczestników imprez masowych ma prawo dokonać zmiany zasad dostępności 

obiektu przy zachowaniu obowiązku poinformowania osób w ogólnie przyjęty sposób, w tym 

za pomocą tablic ogłoszeniowych, przez media, Internet, itp. 

 

§ 14 

 

Niniejszy regulamin umieszczony jest na tablicach informacyjnych  znajdujących się na 

obiekcie oraz na kasach biletowych. 

 

 

§ 15 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2018r. 

 

§ 16 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO; Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Właściciel obiektu informuje, że: 

a) Administratorem danych jest Arena Żagań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Żaganiu, ul. Szprotawska 4, 68-100 Żagań; 

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym w Arena Żagań Sp. z o. o. 

możliwy jest pod adresem email : iod@arena.zagan.pl;  

c)  Dane  będą przetwarzane wyłączenie w celu zawarcia i wykonania umowy oraz 

świadczenia usług zgodnie z umową, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO; 
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d) Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom;  

e) Dane będą przetwarzane na czas niezbędny dla świadczenia usługi, następnie przez 

okres  odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów 

Kodeksu Cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami dotyczącymi 

rachunkowości oraz podatkowymi; 

f) Klientowi przysługuje  prawo żądania od Właściciela obiektu dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania o ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa nie ograniczają lub nie wyłączają takiego uprawnienia, a także prawo do 

przeniesienia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych 

zgodnie z przepisami; 

g) Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczonymi na jej 

podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania 

umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy 

(świadczenie usług); 

h) Podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

(profilowaniu).  

 

 

 

 

 


