PTWP EVENT CENTER SP. Z O.O. w KATOWICACH
REGULAMIN OBIEKTU „SPODEK”

I. INFORMACJE OGÓLNE
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Hala „SPODEK” jest obiektem zarządzanym i administrowanym przez PTWP EVENT CENTER
SP. Z O.O. w Katowicach.
Hala „SPODEK” służy do przeprowadzania zawodów sportowych, imprez kulturalnorozrywkowych i wystawienniczych. Organizowanie imprez masowych musi odbywać się zgodnie z
Ustawą z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62 poz. 504 z dn.
21 kwietnia 2009r.).
Hala „SPODEK” nie jest powszechnie dostępna.
Wynajem obiektu następuje na podstawie umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Obiekt jest wykonany w standardzie, który umożliwia uczestnikom imprezy bezpieczeństwo pod
warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa widzów oraz użytkowników hali jest
respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie i przestrzeganie prawa.
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE W HALI „SPODEK”

II. PRAWO WSTĘPU na imprezę organizowaną na terenie Hali „SPODEK” mają:
1. Posiadacze ważnych biletów wstępu, które należy zachować do kontroli przez cały czas trwania
imprezy.
2. Posiadacze kart wolnego wstępu wydanych przez organizatora imprezy.
3. Posiadacze ważnych legitymacji związków, organizacji innych instytucji wyszczególnionych w
odrębnych komunikatach opublikowanych przez organizatora imprezy.
4. Posiadacze ważnych akredytacji prasy, radia, telewizji i innych mediów, uzyskanych od
organizatora imprezy.
5. Przedstawiciele służb państwowych, komunalnych oraz medycznych uprawnionych do
czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym
zgłoszeniu się u organizatora imprezy.
III. WJAZD POJAZDÓW NA TEREN OBIEKTU odbywa się wyłącznie na podstawie karty wjazdowej
wydanej przez organizatora imprezy lub na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego
wniesienie opłaty z wyjątkiem pojazdów służb uprawnionych do wjazdu dla wykonania swoich
ustawowych obowiązków (pojazdy oznakowane).
IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Organizator imprezy określa odrębnie w regulaminie imprezy szczegółowe zasady wstępu i
przebywania na imprezie.
2. Przy wejściu na teren obiektu widz zobowiązany jest okazać ważny bilet (zaproszenie) oraz
poddać się kontroli służbom porządkowym, w zakresie określonym niniejszym regulaminem.
3. Zabronione jest wnoszenie na teren obiektu przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie
zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników, takich jak broń palna, broń gazowa, paralizator,
miotacz gazu, nóż, pałka, łańcuch, petarda, świeca dymna, laser oraz przedmiotów, które
mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych.
4. Zabronione jest wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz innych środków
odurzających jak również wnoszenie opakowań szklanych, metalowych, plastikowych.
5. Zabronione jest używanie ognia otwartego, palenia tytoniu.
6. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają prawa wstępu na organizowane imprezy pomimo
posiadania ważnego biletu wstępu, a osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub
środków odurzających ujawnione przy wejściu na obiekt zobowiązuje się do natychmiastowego
opuszczenia obiektów pod rygorem ich wyprowadzenia przez służby porządkowe.
7. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach i kartach
wstępu. Naruszenie tej zasady uprawnia służby porządkowe do ich przemieszczenia na
właściwe miejsce, a w przypadku nie zastosowania się do poleceń służb porządkowych do
wyprowadzenia z obiektu.
8. Wywieszanie transparentów, plansz bez zgody organizatorów oraz wznoszenie okrzyków o
treści wulgarnej i obelżywej lub naruszającej dobre obyczaje jest niedozwolone.
9. Wprowadzanie psów i kotów oraz innych zwierząt na teren obiektów jest zabronione (nie
dotyczy wystaw i prezentacji).
10. Osoby nie przestrzegające ustaleń niniejszego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb
porządkowych zostaną usunięte z obiektu bez prawa do zwrotu równowartości pieniężnej za
zakupiony bilet wstępu.

11. Bilet wstępu traci ważność w momencie opuszczenia obiektu i nie upoważnia do ponownego
wejścia na teren obiektu.
12. Stosowane elementy scenograficzne i reklamowe muszą być wykonane z materiałów trudnozapalnych potwierdzonych atestami.
13. Elementy scenograficzne i reklamy nie uzgodnione jak również usytuowane w nieodpowiednim
miejscu i niezgodnie z przepisami p.poż. zostaną usunięte na koszt organizatora.
14. Pracownicy obsługi imprezy, służby ochroniarskie muszą znać rozmieszczenie podręcznego
sprzętu gaśniczego oraz zasady postępowania na wypadek pożaru.
UWAGA!
15. Organizator ma prawo do rejestrowania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności
zachowania uczestników przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
16. Bezpieczeństwa na imprezie masowej strzegą oznakowane służby organizatorów legitymujące
się identyfikatorami ze zdjęciem umieszczonym w widocznym miejscu.
SŁUŻBY TE UPRAWNIONE SĄ DO:
a) Sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej.
b) Legitymowanie osób w celu ustalenia tożsamości.
c) Przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą
na imprezę przedmioty, o których mowa w pkt. IV 2 i 3.
d) Wzywania osób do opuszczenia imprezy w przypadku braku uprawnień do przebywania na
imprezie.
e) Ujęcia i niezwłocznego przekazywania Policji osób stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
f) Usunięcia z miejsca imprezy osób, które swoim zachowaniem zakłócają imprezę.
g) Nie wpuszczenia na imprezę osób, wobec których zostało wydane orzeczenie:
 zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa
w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez
masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2
Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 11
poz.109 z 202r. t.j. z późn. zm.).
h) Nie wpuszczenia na imprezę masową osób odmawiających poddania się czynnościom, o
których mowa w pkt. 16 a-c Regulaminu.
17. PTWP EVENT CENTER SP Z O.O. w Katowicach zastrzega sobie prawo do występowania na
drodze cywilno-prawnej z roszczeniami o zrekompensowanie wszelkich wyrządzonych w
obiekcie szkód w stosunku do osób, które szkody te spowodowały lub przyczyniły się do ich
powstania.
18. W przypadku zaistnienia spraw spornych nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
V. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA IMPREZY
Organizator imprezy jest zobowiązany:
1. Zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem względnie zniszczeniem oraz zapewnić
porządek i bezpieczeństwo wynajętego obiektu i przyległego terenu zgodnie z Ustawą z dnia
20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
2. Udostępnić informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa
będzie organizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o
ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie
osób na imprezie, o stanie liczebnym służby porządkowej i informacyjnej.
3. Posiadać ważną polisę ubezpieczeniową dot. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone uczestnikom imprezy.
4. Wskazać osobę reprezentującą organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób
uczestniczących w imprezie masowej (kierownika ds. bezpieczeństwa).
5. Przestrzegać postanowień Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
/Dz.U.Nr 2007 poz. 473 t.j. z późn. zm./.
Organizator odpowiedzialny jest za:
6. Bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez występujące zespoły.
7. Stan połączeń urządzeń nagłaśniających, oświetleniowych itp.
8. Zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych, wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu.
9. Zachowanie publiczności i eliminowanie wszelkich zachowań mogących być przyczyną zagrożeń.
10. Zapewnienie bezpieczeństwa p. poż.

11. Organizator ponosi odpowiedzialność materialną za wynajęte pomieszczenia i znajdujące się w nich
wyposażenie, zobowiązując się jednocześnie do pokrycia wszelkich strat powstałych w okresie
najmu obiektu.
12. Organizator ponosi odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie
najmu obiektu.

Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009 r.)
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