
 
REGULAMIN IMPREZY 

„Rozgrywki Energa Basket Ligi mężczyzn w sezonie 2019/2020" 
odbywającej się w hali „Globus" w Lublinie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 

 
1. Organizatorem imprezy jest Miejski Klub Sportowy Start SA Lublin.  
2. Imprezy odbywają się 29.09.2019 r.  
3. Publiczność ma wstęp na teren imprezy 60 minut przed rozpoczęciem imprezy i przebywać tam 
może do 30 minut po zakończeniu imprezy, a następnie powinna bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce 
imprezy ( zamknięcia bram po opuszczeniu przez uczestników terenu imprezy masowej.)  
4. Osoby obecne na imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający 
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulaminu 
imprezy i obiektu.  
5. Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się w szczególności wnoszenia i posiadania w jej 
trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i wyrobów 
pirotechnicznych oraz pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych napojów alkoholowych 
(dopuszcza się spożywanie piwa niskoprocentowego zakupionego podczas imprezy), środków 
odurzających lub substancji psychotropowych.  
6. Interpretacja, co jest przedmiotem niebezpiecznym, należy do pracowników służby porządkowej  
i informacyjnej.  
7. Zabrania się również wnoszenia i posiadania podczas imprezy aparatów fotograficznych i kamer 
mogących mieć profesjonalne zastosowanie.  
8. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i bagażu osób wchodzących na 
imprezę, w przypadkach określonych przepisami prawa. Osoby, które odmawiają poddania się tej 
czynności nie będą wpuszczane.  
9. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie 
imprezy jest zabronione.  
10. Zabrania się niszczenia mienia i wyposażenia oraz wystroju hali, a także samowolnego 
przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia, 
używania wyrazów i wyrażeń niecenzuralnych i wznoszenia okrzyków prowokujących lub 
nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, 
obscenicznych, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, 
przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.  
11. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie imprezy osobom:  
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub 
innych podobnie działających środków,  
b) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby lub substancje, o których mowa w art. 
8 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,  
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie 
bezpieczeństwa lub porządku imprezy,  



d) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.  
12. Osoby nieletnie, poniżej 13 roku życia, mogą przebywać na imprezie pod opieką i na 
odpowiedzialność osób pełnoletnich.  
13. W obiekcie, w którym odbywa się impreza, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.  
14. Przebieg imprezy, a zwłaszcza zachowanie publiczności będą utrwalane za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych w obiekcie.  
15. Materiał zarejestrowany za pomocą urządzeń, o których mowa w ust. poprzednim stanowić może 
dowód służący do wszczęcia postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia, 
albo wykorzystany w toku takiego postępowania.  
16. Osoby znajdujące się na imprezie, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać 
zagrożenie dla innych uczestników imprezy, zachowywać się w sposób niekulturalny lub naruszać 
dobre obyczaje, albo które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zabronione, albo też będą spożywać 
lub zażywać substancje lub wyroby, o których mowa w pkt. 5 niniejszego regulaminu, albo nie będą 
przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu będą usunięte z imprezy.  
17. Osoby, o których mowa w ust. 1, jeżeli zachowaniem swoim wyczerpią znamiona czynu 
zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.  
18. Miejsca dla publiczności są numerowane.  
19. Publiczność ma dostęp do poszczególnych stref wydzielonych na terenie imprezy, zgodnie z 
zasadami określonymi przez organizatora.  
20. Zabronione jest utrudnianie przejścia na drogach i wyjściach ewakuacyjnych.  
21. Organizatorzy wykonując postanowienia niniejszego regulaminu, działają poprzez pracowników 
ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową organizatora imprezy, której 
powierzone zostaną obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.  
22. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.  
23. Regulamin będzie udostępniony publiczności w kasach biletowych, u operatora sprzedaży biletów 

oraz poprzez wywieszenie przy wejściu głównym na halę „Globus" MOSiR. 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                       MKS Start SA Lublin 


