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WYCIĄG Z REGULAMINU OBIEKTU HALI „GLOBUS" w LUBLINIE, 

ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 8 

III. OGÓLNE PRZEPISY PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE W HALI  

I NA TERENIE PRZYLEGŁYM 

A. HALA 

 

1. Zasady wstępu publiczności i użytkowników 

 

1.1. Użytkownicy hali indywidualni oraz w grupach zorganizowanych korzystać mogą  

z sal, urządzeń i innych możliwości uprawiania sportu i rekreacji oferowanych do 

użytku na zasadach określanych w umowach cywilnoprawnych zawieranych 

pomiędzy zarządcą hali a użytkownikami. 

1.2. Hala dostępna jest dla użytkowników w godz. 7.00 – 23.30 

1.3. Korzystanie z sal i urządzeń hali możliwe jest na zasadzie odpłatności, po wykupieniu 

biletu lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia użytkownika 

1.4. Bilet lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z hali i (lub) jej 

urządzeń jest formą umowy cywilno – prawnej zawartej na czas pobytu w obiekcie 

pomiędzy zarządcą hali a nabywcą biletu. 

1.5. Kluby sportowe korzystają z hali i jej urządzeń na podstawie zawartych umów, 

według ustalonego harmonogramu. 

1.6. Inni użytkownicy w grupach zorganizowanych oraz organizatorzy imprez  

i zgromadzeń korzystają z hali i jej urządzeń w czasie i na zasadach określonych 

zawieraną każdorazowo umową. 

1.7. Użytkownicy hali, jak i uczestnicy odbywających się w niej imprez i zgromadzeń mają 

prawo do: 

1.7.1. swobodnego i niezakłóconego korzystania z sal, urządzeń oraz innych form 

zajęć sportowych i rekreacyjnych, na które opiewa bilet, 

1.7.2. zajęcia miejsca określonego na bilecie, 

1.7.3. swobodnego i niezakłóconego obserwowania zawodów sportowych lub innej 

imprezy, 

1.7.4. kulturalnego dopingowania drużynom uczestniczącym w rywalizacji 

sportowej, 

1.7.5. swobodnego i niezakłóconego udziału w imprezie lub zgromadzeniu, do 

udziału  w których są uprawnieni, 

1.7.6. korzystania z toalet bez ograniczeń, a z szatni na warunkach ustalonych 

z organizatorem, 

1.7.7. korzystania z bazy gastronomicznej dostępnej w hali, na zasadzie 

odpłatności. 

1.8. Użytkownicy hali, jak i uczestnicy odbywających się w niej imprez i zgromadzeń 

zobowiązani są do: 

1.8.1. zachowania zgodnego z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego 

regulaminu, 

1.8.2. stosowania się do poleceń osób funkcyjnych spośród pracowników MOSiR 

„Bystrzyca”, ochrony, służb porządkowych i informacyjnych organizatora imprezy, 
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spikera (prowadzącego imprezę), a w sytuacjach nadzwyczajnych funkcjonariuszy 

Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub innych służb ratowniczych, 

1.8.3. korzystania wyłącznie z wyraźnie oznakowanych wejść i wyjść z obiektu, 

1.8.4. okazywania przy wejściu, bez wezwania, dokumentów uprawniających  

do wejścia, a na żądanie uprawnionych pracowników wręczanie ich do 

sprawdzenia, 

1.8.5. poddania się kontroli, w tym przeglądaniu bagażu i odzieży, również za 

pomocą urządzeń technicznych, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, 

1.8.6. poruszania się jedynie oznakowanymi ciągami komunikacyjnymi, 

1.8.7. podczas imprez zajmowania miejsca wskazanego na bilecie, chyba że 

zostanie inaczej poinformowany przez służby porządkowe lub informacyjne, 

1.8.8. kulturalnego zachowania. 

1.9. W czasie pobytu w hali i na terenie przyległym zabronione jest: 

1.9.1. wszczynanie awantur, podżeganie do waśni lub niepokojów z jakiegokolwiek 

powodu, a w szczególności z uwagi na narodowość, rasę, płeć, wyznanie lub 

bezwyznaniowość, preferencje seksualne, przynależność klubową głoszenie 

poglądów i haseł, które mogą prowadzić do konfliktów, waśni, niepokojów lub 

zakłócenia spokoju i porządku publicznego. 

1.9.2. niszczenie oraz samowolne przemieszczanie sprzętu, wyposażenia  

i urządzeń, 

1.9.3. zajmowanie innych miejsc niż oznaczone na dokumencie uprawniającym do 

wejścia, chyba że uprawnieni pracownicy lub funkcjonariusze Policji wydadzą inne 

polecenia, 

1.9.4. stanie lub siadanie na schodach, w przejściach lub wyjściach ewakuacyjnych, 

albo też w jakikolwiek inny sposób utrudnianie ewakuacji lub komunikacji 

wewnątrz hali, 

1.9.5. wchodzenie i przechodzenie przez budowle i urządzenia nie przeznaczone 

dla powszechnego użytku oraz niedopuszczone dla widzów, 

1.9.6. wspinanie się na elementy konstrukcyjne hali, sceny, nagłośnienia, 

rusztowania reklamowe itp., a także przechodzenie przez barierki lub wchodzenie 

na nie, 

1.9.7. wchodzenie bez upoważnienia do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności 

lub stref wydzielonych, przy czym za strefy takie, o ile organizator nie zawrze  

w regulaminie imprezy odmiennych postanowień, uznaje się: 

a) arenę sportową podczas imprez sportowych, 

b) scenę i strefę bezpieczeństwa wokół niej, odpowiednio wydzieloną  

i oznakowaną, 

c) korytarz ratowniczy lub techniczny, o ile zostanie wydzielony, 

d) stanowisko realizatora dźwięku (tzw. FOH) podczas imprez  

artystycznorozrywkowych, 

e) stanowiska dla prasy, radia, telewizji itp., 

f) stanowiska sędziów i obserwatorów, 

g) miejsca, gdzie umieszczone zostały urządzenia do efektów specjalnych, 

nagłaśniające, sterujące, oświetlenie itp., 

h) pomieszczenia techniczne i administracyjne obiektu. 

1.9.8. rzucanie wszelkimi przedmiotami, 

1.9.9. używanie otwartego ognia, 

1.9.10. wprowadzanie zwierząt, 

1.9.11. sprzedawanie towarów i kart wstępu bez zezwolenia, 

1.9.12. rozdawanie druków i przeprowadzanie zbiórek, 
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1.9.13. prowadzenie jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej gospodarczej 

oraz reklamowej bez zgody zarządcy obiektu, 

1.9.14. pisanie, malowanie i naklejanie na ścianach, przejściach i urządzeniach, 

1.9.15. wywieszanie transparentów, flag, banerów, afiszów, plakatów i wszelkich 

innych haseł, napisów lub symboli zawierających treści obelżywe lub nawołujących 

do niepokoju, 

1.9.16. wznoszenie obraźliwych haseł i okrzyków, 

1.9.17. używanie wulgarnego słownictwa, 

1.9.18. zaśmiecanie obiektu. 

1.10. Uczestnicy imprez o charakterze artystyczno–rozrywkowym, zwłaszcza koncertów, 

decydując się na udział w nich, akceptują fakt, iż będą narażeni na przebywanie w strefie 

dźwięków o znacznym natężeniu. 

1.11. Organizator zobowiązany jest zapewnić warunki techniczne niezagrażające zdrowiu 

osób uczestniczących w imprezie. 

 

2. Przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki i substancje, k tórych wnoszenie  

i posiadanie jest zabronione 

 

2.1. Zabronione jest wnoszenie i posiadanie na terenie hali: 

a) broni,  

b) przedmiotów niebezpiecznych, a w szczególności: 

• przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski, 

• pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, 

butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z kruchego, pękającego 

lub szczególnie twardego materiału, 

• drzewców do flag i transparentów, 

c) materiałów wybuchowych, 

d) wyrobów pirotechnicznych, takich jak fajerwerki, kule świecące i inne, 

e) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

f) napojów alkoholowych, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 8a ustawy o b.i.m., 

g) środków odurzających, substancji psychotropowych i środków psychoaktywnych. 

2.2. Organizator imprez lub zarządca hali mogą w uzasadnionych przypadkach na czas 

przeprowadzania konkretnych imprez lub na czas określony, zmienić katalog 

przedmiotów, wyrobów lub substancji, których wnoszenie i posiadanie na terenie obiektu 

będzie zabroniona, przy zachowaniu bezwzględnie obowiązującej zasady, iż zmiany te nie 

mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 

związanych z organizacją imprez masowych. 

2.3. Podczas imprez podwyższonego ryzyka, o ile organizator imprezy nie ureguluje tego 

w sposób odmienny, zabrania się: 

a) wnoszenia i używania w hali syren alarmowych, urządzeń nagłaśniających, trąbek, 

„wuwuzeli” i innych podobnych urządzeń emitujących dźwięk, szczególnie  

z wykorzystaniem sprężonego gazu; 

b) wnoszenia lub korzystania podczas imprez sportowych z flag o znacznych rozmiarach, 

rozkładanych bezpośrednio nad uczestnikami imprezy (tzw. „sektorówek”), 

c) wnoszenia przez kibiców znajdujących się w zorganizowanej grupie, zajmujących 

wydzielone dla nich przez organizatora sektory, wszelkiego rodzaju toreb podręcznych. 
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3. Palenie tytoniu 

 

3.1. W hali i na terenie przyległym obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów 

tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów 

elektronicznych, przy czym przez nowatorki wyrób tytoniowy i papieros elektroniczny 

rozumie się pojęcia określone w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed 

następstwami palenia tytoniu. 

3.2. Osoby dopuszczające się palenia wyrobów tytoniowych, nowatorskich wyrobów 

tytoniowych lub papierosów elektronicznych wbrew zakazowi, podlegają karze grzywny 

do 500,00 zł na mocy obowiązujących przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed 

następstwami palenia tytoniu (art. 13 ust. 2). 

 

4. Osoby, które nie będą wpuszczane na teren obiektu 

 

4.1. Do hali, w czasie przeprowadzanych w obiekcie imprez masowych, nie będą 

wpuszczane osoby: 

a) wobec których orzeczono środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezę masową, 

b) zobowiązane 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, 

c) wobec której wydany został zakaz klubowy albo zakaz zagraniczny. 

4.2. Do hali nie będą także wpuszczane osoby, które: 

a) posiadają przedmioty, wyroby lub substancje, których wnoszenie i posiadanie podczas 

imprezy zabronione jest powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym 

regulaminem, albo regulaminem imprezy, 

b) znajdują się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

c) odmawiają poddania się kontroli uprawnień do wejścia, przeglądowi odzieży lub 

bagażu, albo legitymowaniu w celu ustalenia tożsamości, 

d) ubrane są w sposób uniemożliwiający lub utrudniający identyfikację, albo posługują się 

elementem odzieży lub przedmiotem w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia 

identyfikacji, 

e) zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

4.3. Z hali usuwane będą osoby, które zakłócają porządek publiczny lub naruszają 

postanowienia niniejszego regulaminu albo regulaminu imprezy. 

4.4. Nieletni do 13 roku życia nie będą wpuszczani do hali bez opieki osób dorosłych. 

 

5. Depozyt 

 

5.1. W hali nie jest prowadzony depozyt na przedmioty wartościowe ani też na przedmioty, 

wyroby i substancje, których wnoszenia zabraniają przepisy prawa lub regulamin obiektu. 

5.2. Użytkownicy zobowiązani są we własnym zakresie zabezpieczyć przedmioty 

wartościowe przed ich utratą. 

5.3. Organizatorzy imprez mogą zorganizować i udostępnić uczestnikom depozyt, 

określając równocześnie zasady jego funkcjonowania. 

5.4. Organizator powinien w regulaminie imprezy określić w sposób jednoznaczny 

przedmioty, materiały, wyroby, środki lub substancje, których wnoszenie i posiadanie 

podczas imprezy jest niedozwolone i udostępnić tę informację uczestnikom w chwili 
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nabywania biletów lub innych dokumentów uprawniających do wstępu na imprezę, a jeśli 

tego nie uczyni zapewnić bezpłatny i należycie zabezpieczony depozyt. 

 

6. Szatnie 

 

6.1. W hali znajdują się szatnie przeznaczone na przechowanie odzieży wierzchniej 

uczestników imprez i zgromadzeń oraz użytkowników korzystających z sal i urządzeń hali. 

6.2. Zasady korzystania z szatni podczas imprez przeprowadzanych w hali, w tym 

ewentualna odpłatność, są ustalane z organizatorem imprezy w drodze umowy. 

6.3. Szatnia nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w odzieży oddanej 

na przechowanie. 

6.4. Użytkownicy hali, korzystający z sal do treningu sportowego oraz zawodnicy, przed 

wejściem do sal treningowych obowiązani są zmienić strój i obuwie na sportowe, 

korzystając w tym celu z pomieszczeń szatni przeznaczonych dla zawodników. 

 

B. PARKINGI I DROGI DOJAZDOWE 

 

1. Zasady korzystania z parkingów 

 

1.1. Parkingi w bezpośrednim otoczeniu hali są czynne cała dobę, niestrzeżone i płatne w 

dni robocze, w godz. 7.00 – 19.00. 

1.2. Podczas organizowanych w hali imprez i zgromadzeń mogą być wprowadzone 

odmienne regulacje dotyczące dostępności parkingów i odpłatności za korzystanie z nich, 

na zasadach, jakie każdorazowo uzgadniane będą z organizatorem i podawane do 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

1.3. Na terenie parkingów obowiązują przepisy Kodeksu drogowego. 

1.4. Na terenie parkingu wolno poruszać się pojazdami z prędkością do 10 km / godz. 

1.5. Na terenie parkingów zabronione jest palenie i używanie otwartego ognia, spożywanie 

alkoholu, magazynowanie paliw, substancji niebezpiecznych oraz pustych pojemników po 

nich, tankowanie pojazdów, pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnikiem, 

parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami. 

1.6. Zarządca obiektu może ustalić w drodze umowy, najem parkingów lub ich części, na 

czas określony, dla celów innych niż parkowanie pojazdów, o ile nie będzie to kolidowało 

z funkcjonowaniem i przeznaczeniem obiektu. 

 

2. Odpowiedzialność za szkody 

 

2.1. Za szkody wynikłe wskutek ruchu pojazdów na parkingach, odpowiedzialność 

ponoszą ich użytkownicy na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa. 

2.2. Właściciele i użytkownicy pojazdów pozostawiają je na parkingach hali na własne 

ryzyko, a zarządca hali nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze zdarzeń 

niezawinionych. 

2.3. Nagrania z systemu monitorowania obiektu i terenu przyległego mogą być 

udostępniane organom ścigania na ich pisemny wniosek i służyć jako dowód w sprawie, 

jeżeli utrwalone zostały wydarzenia mające związek ze zdarzeniami, jakie miały miejsce 

na parkingach hali. 

 

 

3. Drogi dojazdowe 



6 
 

 

3.1. Kierujący pojazdami zobowiązani są do parkowania na wyznaczonych miejscach 

postojowych. 

3.2. Na terenie parkingu kategorycznie zabronione jest: 

3.2.1. zatrzymywanie się i postój na drogach dojazdowych i pożarowych oraz w innych 

miejscach, gdzie pozostawione pojazdy mogą uniemożliwiać lub utrudniać przejazd 

pojazdów służb ratowniczych i Policji; 

3.2.2. parkowanie w sposób uniemożliwiający swobodny dostęp do hydrantów 

przeciwpożarowych; 

3.2.3. parkowanie na przejściach, miejscach wydzielonych i odpowiednio oznakowanych, 

na drogach dojazdowych oznakowanych znakiem zakazu oraz parkowanie w sposób 

uniemożliwiający lub utrudniający swobodny wjazd i wyjazd innym użytkownikom 

parkingu lub powodujący utrudnienie albo zagrożenie w ruchu. 

 

4. Uwagi końcowe 

4.1. Szczegółowe zasady obowiązujące na parkingu określone są odrębnym regulaminem: 

„Globus. Regulamin parkingu płatnego niestrzeżonego” 


