REGULAMIN SEKTORA GOŚĆ
Obowiązujący na Stadionie Głównym w Kompleksie Stadionu Olimpijskiego
Al. I.J.Paderewskiego 35 we Wrocławiu
1. Sektor Gość – miejsca stojące przeznaczone dla Uczestników Imprezy Masowej - członków grup
zorganizowanych kibiców drużyny Gości oraz Uczestników Imprezy Masowej - kibiców
indywidualnych, którzy za zgodą Klubu Organizatora i Klubu Gościa decydują się na zakup biletu
do Sektora Gość.
2. Uczestnik - osoba fizyczna, która nabyła bilet uprawniający do wejścia na Sektor Gość, będąca
członkiem zorganizowanej grupy kibiców drużyny Gości lub indywidualnym uczestnikiem
Imprezy Masowej, który za zgodą Organizatora i swojego Klubu zakupił bilet do Sektora Gość.
3. Do zakupu biletu i przebywania w Sektorze Gość uprawnione są osoby pełnoletnie oraz osoby
niepełnoletnie od 7 roku życia, które muszą obowiązkowo przebywać pod opieką wskazanej
osoby pełnoletniej.
4. W Sektorze Gość obowiązuje jedna cena i jeden rodzaj biletu. Wszystkie miejsca w sektorze są
miejscami stojącymi.
5. Uczestnik zakupujący bilet do Sektora Gość akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez
Organizatora oraz oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się stosować do zapisów Ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku, Regulaminu Obiektu,
Regulaminu Imprezy Masowej, Regulaminu Sektora Gość oraz Regulaminu Sprzedaży Biletów i
Karnetów. Regulaminy dostępne są w siedzibie Organizatora.
6. Dane podane przy zakupie biletu muszą być zgodne z danymi zawartymi w dowodzie
tożsamości. Dane te będą weryfikowane przy wejściu na Sektor Gość. W przypadku stwierdzenia
niezgodności danych, posiadacz biletu nie zostanie wpuszczony na teren stadionu, a jego bilet
nie będzie podlegał zwrotowi.
7. Uczestnik przebywający w Sektorze Gość wyraża zgodę na fotograficzne utrwalenie swojego
wizerunku oraz dokumentu tożsamości przy wejściu na Imprezę Masową oraz na korzystanie z
niego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2014r. poz. 1182) wyłącznie na czas trwania Imprezy Masowej.
8. Sektor Gość na Stadionie Głównym w Kompleksie Stadionu Olimpijskiego nie jest przystosowany
do przyjęcia osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoby takie mogą zajmować miejsca
wyłącznie w sektorze przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W celu nabycia
uprawnienia do zajęcia miejsca w sektorze dla osób niepełnosprawnych należy skontaktować się
z Panem Bartłomiejem Skrzyńskim poprzez e-mail bartlomiej.skrzynski@um.wroc.pl.
9. Uczestnik może być wyposażony w atrybuty, które będą identyfikowały go z drużyną Gości
(szaliki, czapki, flagi itp.), spełniające normy wynikające z Ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych oraz Regulaminów Organizatora wymienionych w pkt. 5 wyłącznie w Sektorze Gość.
10. Przed wpuszczeniem Uczestnika do Sektora Gość przeprowadzana będzie obowiązkowa
kontrola osobista mająca na celu wykluczenie posiadania:
a. pirotechniki (wszelkiego typu);
b. narzędzi niebezpiecznych (wszelkiego typu);
c. alkoholu;
d. napojów konfekcjonowanych (tj.: butelki, kubki, dzbanki lub puszki, jak również inne
przedmioty wykonane z tworzywa sztucznego, szkła lub innego kruchego, tłukącego
lub szczególnie twardego materiału);

e. flag i transparentów z hasłami obrażającymi Organizatora, drużyny gości
i gospodarzy, teamy drużyny gości i gospodarzy, pracowników Klubu drużyny gości i
gospodarzy, członków zarządu Klubu drużyny gości i gospodarzy, sponsorów i gości
Klubu drużyny gości i gospodarzy, władze samorządowe miast, województw itd.;
f. kamer oraz innych urządzeń rejestrujących obraz;
g. wszelkich urządzeń rejestrujących dźwięk umożliwiający transmisje radiowe;
h. dronów wszelkiego typu;
i. piłek sportowych, plażowych, balonów itp.;
j. dużych i nieporęcznych przedmiotów takich jak kaski, krzesła (składane), wózki
dziecięce, hulajnogi, rowery, rowerki dziecięce, pudła, duże torby, walizki i torby
sportowe;
k. transparentów z hasłami wykraczającymi poza akcje wspierania drużyny gości i
gospodarzy, a w szczególności zawierających treści polityczne, rasistowskie;
l. sektorówek wszelkiego typu;
Powyższa lista nie jest zamknięta. W razie wątpliwości, co do wnoszonego na obiekt
przedmiotu, służba informacyjna i porządkowa (steward) lub upoważniona osoba powołana
przez Organizatora jest odpowiedzialna za określenie przedmiotów niedozwolonych i
dozwolonych.
11. Przed wpuszczeniem Uczestnika do wydzielonego Sektora Gość oraz po zakończeniu meczu tuż
po wyjściu kibiców z dedykowanego sektora, przedstawiciel Organizatora oraz osoba
reprezentująca Uczestników (kibiców drużyny Gości) dokonują pisemnego, protokolarnego
odbioru Sektora Gość pod kątem sprawności urządzeń, stanu technicznego i wyposażenia
stadionowego. Brak uczestnictwa w odbiorze Sektora Gość osoby reprezentującej Uczestników
(kibiców drużyny Gości) będzie traktowany jako rezygnacja z powyższego uprawnienia i
akceptację protokołu, co nie wpływa na ważność sporządzonego protokołu.
12. Organizator informuje, że ze względu na bezpieczeństwo uczestników CZAS WYPUSZCZENIA
KIBICÓW Z SEKTORA GOŚĆ PO ZAKOŃCZENIU ZAWODÓW MOŻE BYĆ WYDŁUŻONY
(do 90 min.). O godzinie otwarcia sektora Gość decyduje policja.
13. W przypadku stwierdzenia wystąpienia zniszczeń pomeczowych, do protokołu zostanie
załączony materiał zdjęciowy dokumentujący zniszczenia. W/w dokumentacja będzie podstawą
do dochodzenia zwrotu kosztów/roszczeń za powstałe zniszczenia zbiorowo lub indywidualnie.
14. Sektor Gość wyposażony jest w:
a. stacjonarny punkt sprzedaży gastronomi i napoi;
b. kompleks sanitarny damski i męski;
15. W Strefie Gość umieszczony jest monitoring, który rejestrować będzie obraz i dźwięk od
momentu wejścia Uczestników Imprezy Masowej - kibiców drużyny Gości na Sektor Gość do
momentu opuszczenia przez nich obiektu.
16. Niedozwolone jest wchodzenie kibiców w Sektorze Gość na ogrodzenie sektora pod rygorem
egzekwowania natychmiastowych konsekwencji, do zakazów stadionowych włącznie.
17. Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych ostateczną decyzję o wpuszczeniu
kibiców drużyny gości do wydzielonego sektora Gość podejmie Organizator w porozumieniu z
Policją oraz Służbami Ochrony,
18. Szczegółowe warunki dotyczące zasad przyjęcia grup zorganizowanych kibiców drużyny Gość
każdorazowo będą przesyłane przez Organizatora na adres klubu drużyny gości.
19. Ponadto, informujemy, że decyzje o otwarciu bram Sektora Gość po zawodach w celu odwodu
kibiców gość, podejmuje wyłącznie policja.

