REGULAMIN IMPREZY - MECZU PIŁKI NOŻNEJ
1. Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje:
„Cracovia” – oznacza Miejski Klub Sportowy „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048937 NIP 6772079476 REGON
351553230;
„Obiekt” – oznacza teren i wszystkie obiekty przynależne (w tym w szczególności budynki, budowle,
boiska oraz infrastruktura) ośrodka treningowego z infrastrukturą sportową pod nazwą „Cracovia Training Center” położonego w Rącznej (ul. Rączna 757, 32-060 Rączna) użytkowanego przez Cracovię;
„Użytkownik” – osoba fizyczna, bez względu na wiek, korzystająca z Obiektu, posiadająca stosowny
identyfikator lub inny dokument albo zezwolenie wydane przez Cracovię uprawniające do wejścia na
teren Obiektu;
„Służby Porządkowe” – osoby powołane przez Cracovię do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa
na terenie Obiektu, w tym w szczególności pracownicy agencji ochrony osób i mienia, którzy świadczą na rzecz Cracovii usługi związane z zabezpieczeniem;
„Ustawa” – oznacza ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 2171 tj. ze zm.);
„Mecz” – oznacza mecz piłki nożnej, który nie ma statusu imprezy masowej w rozumieniu Ustawy, organizowany na terenie CTC przez Cracovię lub podmiot upoważniony przez Cracovię;
„Organizator” – oznacza organizatora Meczu, tj. Cracovię lub podmiot upoważniony przez Cracovię.
„Regulamin” – niniejszy Regulamin imprezy – meczu piłki nożnej;
„Regulamin Cracovia Training Center” - oznacza Regulamin obiektu Cracovia Training Center, który
jest dostępny w siedzibie Cracovii oraz na oficjalnej stronie internetowej CTC (www.cracovia.pl);
„MZPN” – oznacza Małopolski Związek Piłki Nożnej;
„PZPN” – oznacza Polski Związek Piłki Nożnej;
„UEFA” – oznacza Unię Europejskich Związków Piłkarskich (ang. Union of European Football Associations).
2. Postanowienia ogólne
2.1 Niniejszy Regulamin dotyczy imprez – meczów piłki nożnej, które nie mają statusu imprezy masowej w rozumieniu Ustawy i są organizowane na terenie Obiektu przez Cracovię lub podmiot upoważniony przez Cracovię.
2.2 Regulamin należy traktować jako obowiązujący na równi i nierozłącznie z Regulaminem Cracovia
Training Center.
2.3 Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się Uczestników Meczu w tym
w szczególności postanowienia regulujące:
a) sposób organizacji Meczu;
b) obowiązki Uczestników Meczu;
c) warunki uczestnictwa w Meczu;
d) uprawnienie Uczestników Meczu;
e) zasady odpowiedzialności Uczestników Meczu za zachowanie niezgodne z Regulaminem.
3. Sposób organizacji meczu
3.1 Do wstępu i przebywania na terenie Obiektu oraz korzystania z infrastruktury sportowej uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy.
3.2 Osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia, mają prawo wstępu na zawody piłkarskie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
3.3 Wjazd i parkowanie pojazdów na terenie Obiektu lub w granicach wyznaczonej strefy Obiektu jest
dozwolone wyłącznie za specjalnym upoważnieniem wydanym przez Cracovię.
3.4 Opuszczenie terenu Obiektu i ponowne wejście podczas trwających zawodów nie jest możliwe zgodnie z ogólnymi warunkami sprzedaży biletów i zasadami korzystania z nich. Uczestnictwo
w Meczach każdorazowo odbywa się zgodnie z odrębnymi właściwymi regulacjami MZPN, PZPN, Ekstraklasy, UEFA oraz ewentualnymi innymi przepisami wprowadzonymi przez organizatorów danych
rozgrywek/zawodów, które są przeprowadzane na terenie Obiektu.
3.5 W przypadku wprowadzenia imiennych dokumentów uprawniających do wejścia na teren Meczu
nie mogą być one przekazywane lub odsprzedawane .
3.6 Przyjmowanie zorganizowanych grup kibiców gości odbywa się zgodnie z odrębnymi właściwymi
regulacjami MZPN, PZPN, Ekstraklasy, UEFA oraz ewentualnymi innymi właściwymi przepisami wprowadzonymi przez organizatorów danych rozgrywek / zawodów, które są przeprowadzane na terenie
Obiektu.
4. Obowiązki uczestnika meczu
4.1 Uczestnik meczu jest obowiązany:
a) nie zakłócać porządku publicznego;
b) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Cracovia Training Center;
c) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających Mecz dokument uprawniający do wejścia i przebywania na Meczu (o ile
obowiązek posiadania takiego dokumentu został wprowadzony) oraz dokument potwierdzający tożsamość w celu takiej weryfikacji;
d) z zastrzeżeniem & 4 ust. 2 poniżej zajmować miejsce określone w dokumencie upraniającym do
wejścia na Mecz (w przypadku wprowadzenia obowiązku posiadnia takiego dokmentu na dany Mecz),

a w przypadku braku obowiązku takiego dokumentu – w miejscu wskaznym przez służby porządkowe
i służby informacyjne Organizatora (w tym spikera zawodów);
e) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Meczu;
f) do poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników Meczu;
g) stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora (w tym spikera zawodów), a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;
h) ze względu na bezpieczeństwo Meczu uczestnicy Meczu, na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym
do wejścia na teren obiektu CTC lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu zawodów.
5. Warunki uczestnictwa w meczu
5.1 Każda osoba (niezależnie od wieku) jest uprawniona do wejścia na teren Obiektu podczas Meczu
wyłącznie za okazaniem ważnego biletu na Mecz i/lub wydanego przez Cracovię identyfikatora oraz
na uzasadnione żądanie Służb Porządkowych również dokumentu potwierdzającego tożsamość. Bilet
na mecz oraz dokument potwierdzający tożsamość są okazywane podczas kontroli przy wejściu na
teren Obiektu, a także podczas przebywania na terenie Obiektu na prośbę członka Służb Porządkowych lub upoważnionej osoby powołanej przez Cracovię. Odmowa współpracy w tym zakresie spowoduje odmowę wstępu na teren Obiektu lub usunięcie z terenu Obiektu.
5.2 W przypadku wydarzeń niebiletowanych warunki uczestnictwa w Meczu określają zasady umieszczone na stronie www.cracovia.pl.
5.3 Z zastrzeżeniem & 3 Regulaminu oraz postanowień Regulaminu Cracovia Training Center, zakazuje
się wstępu na Mecz osobie:
a) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających , psychotropowych lub
innych podobnie działających środków;
b) posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne; materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne podobnie działające środki lub substancje;
c) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
d) małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej;
e) nieposiadającej biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w Meczu
(jeśli obowiązek taki został wprowadzony).
5.4 Podczas meczu zabrania się w szczególności:
a) rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, w szczególności w kierunku innej osoby lub terenu
wokół boiska bądź samego boiska;
b) wzniecania pożarów, odpalania sztucznych ogni, rac lub innych materiałów pirotechnicznych;
c) wyrażania lub rozpowszechniania propagandy i materiałów lub sloganów i symboli o charakterze
politycznym, religijnym, rasistowskim lub wulgarnym;
d) postępowania w sposób, który może być interpretowany przez innych jako prowokujący, stwarzający zagrożenie, dyskryminujący lub obraźliwy;
e) prowadzenia sprzedaży towarów i biletów, dystrybucji materiałów drukowanych i prowadzenia
wszelkich zbiórek lub podejmowania innych działań promocyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej
pisemnej zgody Cracovii (lub dowolnej upoważnionej osoby powołanej przez Cracovię);
f) wchodzenia na boisko lub teren wokół boiska;
g) wspinania się na lub przez konstrukcje i instalacje, które nie zostały wyraźnie przeznaczone do
tego celu;
h) pisania lub malowania na elementach konstrukcji, instalacji lub przejść bądź przytwierdzania do
nich czegokolwiek;
i) zanieczyszczania lub zaśmiecania Obiektu poprzez wyrzucanie przedmiotów takich jak odpady,
opakowania, puste pojemniki itp.;
j) stania na krzesełkach na trybunach;
k) wszelkich innych zachowań niedozwolonych, niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla
osób lub mienia;
l) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych;
m) używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
n) stosowanie przemocy fizycznej lub formułowanie gróźb pod adresem innych uczestników Meczu.
5.5 Na teren Obiektu podczas Meczu nie mogą być wnoszone następujące przedmioty:
a) wszelkiego rodzaju broń lub materiały wybuchowe, w tym wszelkie przedmioty, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do zadawania ran ciętych, pchnięć lub ran kłutych bądź jako pocisk.
Obejmuje to sztuczne ognie, race, mieszanki dymne, świece dymne lub inne materiały pirotechniczne;
b) wszelkiego rodzaju butelki, kubki, dzbanki lub puszki, jak również inne przedmioty wykonane z tworzywa sztucznego, szkła lub innego kruchego, tłukącego lub szczególnie twardego materiału;
c) wszelkiego rodzaju napoje alkoholowe, narkotyki, środki pobudzające lub substancje psychotropowe;
d) przedmioty i materiały o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, prowokacyjnym,
religijnym lub propagandy politycznej;
e) wszelkie materiały lub przedmioty promocyjne lub komercyjne;
f) wszelkie maszty flagowe bądź banerowe; dozwolone są jedynie elastyczne maszty plastikowe i zw.
maszty podwójne, których długość nie przekracza 1 m, a średnica 1 cm;
g) gaz w aerozolu, substancje żrące, łatwopalne, barwniki lub pojemniki zawierające substancje szko-

dliwe dla zdrowia lub wysoce łatwopalne; dozwolone są standardowe zapalniczki kieszonkowe;
h) profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo lub inne podobne urządzenia;
i) duże i nieporęczne przedmioty takie jak kaski, drabiny, stołki, krzesła (składane), wózki dziecięce, pudła, duże torby, plecaki, walizki i torby sportowe. Dla celów niniejszej zasady przedmioty „duże
i nieporęczne” oznaczają wszelkie przedmioty o wymiarach większych niż 25 cm x 25 cm x 25 cm, których nie można swobodnie umieścić w miejscu bezpośrednio pod siedzeniem na trybunach Obiektu;
j) duże ilości papieru i/lub rolek papieru, serpentyny, konfetti itp.;
k) obsługiwane mechanicznie lub ręcznie urządzenia emitujące dźwięk takie jak megafony, syreny,
wuwuzele, trąbki itp.;
l) wskaźniki laserowe;
m) piłki sportowe, plażowe, balony;
n) drony i inne przedmioty, których użycie może zakłócić zawody sportowe. Powyższa lista nie jest
wyczerpująca. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na teren Obiektu, odpowiedni członek Służb Porządkowych lub upoważniona osoba powołana przez Cracovię dokona oceny danego
przedmiotu pod kątem możliwości jego wniesienia na teren Obiektu.
5.6 Bez wyraźnego zezwolenia Cracovii na teren Obiektu nie mogą być wprowadzane lub wnoszone:
a) zwierzęta;
b) banery lub flagi o wymiarach większych niż 2,0 m x 1,5 m. Dozwolone jest wniesienie mniejszych flag lub banerów, pod warunkiem, że są one wykonane z materiału uznawanego za niepalny
i odpowiadają krajowym regulacjom i normom.
5.7 Cracovia informuje, że w uzasadnionych przypadkach członek Służb Porządkowych lub upoważniona osoba powołana przez Cracovię może dokonać oceny przedmiotów wnoszonych na teren Obiektu oraz odmówić zgodny na ich wniesienie.
5.8 Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli
istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może być użyte w celu popełnienia czynu zabronionego określonymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub niniejszym Regulaminem.
5.9 Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych
dla powszechnego użytku, fasady obiektu CTC, płotów murów, ogrodzeń, dachów CTC, urządzeń
oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub
przedstawiciele Organizatora Meczu .
5.10 Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z niniejszym Regulaminem, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego Regulaminu.
6. Uprawnienia uczestnika meczu
6.1 Uczestnik Meczu ma prawo:
a) z zastrzeżeniem odrębnych postanowień niniejszego Regulaminu przebywać na terenie Obiektu
w czasie trwania Meczu, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia
Meczu;
b) do informacji o umiejscowieniu ewentualnych punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez
Organizatora lub służby ratownicze;
c) korzystać z urządzeń, w tym zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do użytku,
w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
7. Postanowienia końcowe
7.1 Wejście na teren Obiekt stanowi jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Cracovia Training Center
7.2 Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z Regulaminem lub Regulaminem Cracovia Training Center mogą być usunięte z terenu Obiektu
7.3 Cracovia zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń za wyrządzone szkody przez uczestnika
Meczu
7.4 Regulamin dostępny jest w recepcji Obiektu oraz oficjalnej stronie internetowej www.cracovia.pl
tak, aby każdy mógł się zapoznać z treścią
7.5 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmieniony
regulamin zostanie podany do wiadomości na oficjalnej stronie www.cracovia.pl.
7.6 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy sanitarne,
przepisy przeciwpożarowe oraz przepisy bhp, a także postanowienia Regulaminu Cracovia Training
Center.

