REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH

Obiektu Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu, ul. Parkowa 14 podczas imprez
organizowanych przez Klub Hokejowy PODHALE Nowy Targ Spółka Akcyjna.
Wejście na teren MHL jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i bezwzględnego
podporządkowania się do przepisów niniejszego Regulaminu, jak również zasad i przepisów
PZHL.
§1
KH PODHALE Nowy Targ S. A. zastrzega sobie wyłączne prawo
teren Miejskiej Hali Lodowej na imprezy organizowane przez
następuje tylko w wypadku posiadania ważnego biletu wstępu lub
Osoby wchodzące na teren obiektu winny zachować wykupione
sprawdzone podczas trwania meczu lub imprezy.

do wpuszczania osób na
Klub. Wejście kibiców
stosowanych uprawnień.
bilety, które mogą być

§2
Hala Lodowa jest miejscem, w którym są rozgrywane mecze hokejowe oraz inne imprezy
sportowe i kulturalne. Wszystkie mecze hokejowe są rozgrywane zgodnie z zasadami
i przepisami PZHL. Zarząd Klubu nie gwarantuje rozgrywania meczy w konkretnym dniu lub
o określonej porze. Jednocześnie Zarząd zastrzega sobie prawo do zmian ogłoszonych
terminów z wyłączeniem odpowiedzialności. W przypadku, kiedy mecz jest opóźniony lub
odwołany decyzję o zwrocie za bilety wstępu podejmuje Zarząd Klubu. Hala Lodowa nie jest
powszechnie dostępna.
§3
1. Zarząd Klubu zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania osób na teren Hali. Pod
żadnym pozorem nie będą wpuszczane osoby wobec których zastosowano zakaz wstępu na
stadion (tzw. ZAKAZ STADIONOWY).
2. Przebywać na Hali oraz korzystać ze znajdujących się tu urządzeń mogą tylko osoby
posiadającej przy sobie ważny bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do wejścia.
3. Przy wejściu do Hali każdy jest zobowiązany okazać bez wezwania Służbie Porządkowej
i Służbie Informacyjnej ważny bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do wejścia.
Ponadto Służba Porządkowa i Służba Informacyjna może zażądać okazania dokumentu
potwierdzającego tożsamość tj.: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości,
paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencka, dokument potwierdzający
tożsamość cudzoziemca lub inny dokument zawierający wizerunek oraz adres zamieszkania
osoby.
4. Na Hali Lodowej Organizator wydzielił IV strefy dostępu, do których wstęp będą miały
tylko osoby uprawnione, posiadające stosowne identyfikatory. Inne osoby przebywające
w danej strefie bez uprawnień będą z niej usuwane.

5. Służba Porządkowa i Służba Informacyjna jest uprawniona do sprawdzania osób celem
stwierdzenia, czy nie stanowią one potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa z powodu
spożycia alkoholu lub narkotyków, albo wskutek wnoszenia na obiekt niebezpiecznych
przedmiotów lub materiałów.
6. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo nie wpuszczania na teren Hali Lodowej lub wydalenia
z niej osób, które nie zezwoliły na przeglądanie rzeczy osobistych przez przedstawicieli
Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych.
7. Osoby nie posiadające ważnych biletów wstępu lub identyfikatorów, nietrzeźwe,
stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren Hali Lodowej.
§4
1. Każdy, kto przebywa na terenie Hali Lodowej powinien zachowywać się tak, aby nie
szkodził i nie zagrażał innym.
2. Widzowie maja obowiązek stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Służby
Porządkowej i Służby Informacyjnej oraz do zaleceń spikera stadionu.
3. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą pozostać wolne.
§5
1. Zabrania się wnoszenia do Hali Lodowej: napojów alkoholowych, broni wszelkiego
rodzaju, przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk (w tym butelki szklane
i plastikowe), pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących i farbujących,
fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych, drzewców do flag
i transparentów, instrumentów do wywoływania hałasu z napędem mechanicznym,
„kominiarek” mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji danej
osoby przez Policję lub przez Służby Porządkowe i Służby Informacyjne.
Osoby wnoszące w/w przedmioty
lub sprzęt na teren obiektu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami będą przekazywane Policji, która podejmie w stosunku do nich
ustawowe czynności. Przedmioty zakwestionowane przy ich wnoszeniu na teren Hali mogą
być zarekwirowane przez Służby Porządkowe i Służby Informacyjne w celu przekazania
Policji.
2. Ponadto zakazuje się: wchodzenia do obiektu przez pomieszczenia i urządzenia nie
przeznaczone do powszechnego użytku; wchodzenie do wydzielonych stref, niedostępnych
dla osób nieupoważnionych z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego;
rzucania wszelkimi przedmiotami; używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa;
śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania w jakichkolwiek osób; rozniecania ognia,
zapalania fajerwerków i petard; sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków
i przeprowadzania zbiórek bez zgody Zarządu Klubu; załatwiania potrzeb fizjologicznych
poza toaletami oraz zaśmiecania terenu Hali Lodowej; zasłaniania twarzy lub innego
maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez Służby Porządkowe i Służby
Informacyjne; wywieszania flag lub transparentów o treściach obraźliwych lub
prowokujących; palenia papierosów na widowni, w szatniach i korytarzach.

§6
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Hali Lodowej będą pociągnięte do
odpowiedzialności karno- administracyjnej.
2. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu Hali Lodowej przez Służby
Porządkowe i Służby Informacyjne lub Policję każdej osoby nie stosującej się do powyższych
zasad i przepisów, lub których obecność w Hali Lodowej mogła by być interpretowana jako
źródło zagrożenia dla innych osób.
3. W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy regulamin może zostać wydany
„zakaz wstępu na Halę Lodową”.
§7
Zabrania się przemieszczania zorganizowanych grup z jednego sektora do drugiego sektora
bez zgody uprawnionej osoby. W trakcie rozgrywania meczu zabrania się również stawania
w sektorach z wyznaczonymi miejscami do siedzenia.
§8
Za wyjątkiem osób uprawnionych przez KH PODHALE Nowy Targ S. A. oraz
przedstawicieli prasy noszących oficjalne identyfikatory, robienie zdjęć lub używanie sprzętu
wideo na terenie Hali Lodowej jest zabronione. Ponadto nagrywania dla radia, TV lub użytku
własnego w celu transmisji lub innych, jest dozwolone po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej
zgody Zarządu Klubu.
§9
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.khpodhale.pl

Zarząd KH PODHALE Nowy Targ S.A.

