REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU
MKS „CRACOVIA” SSA PRZY UL. KAŁUŻY 1 W
KRAKOWIE

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie Stadionu MKS „Cracovia” SSA położonego w
Krakowie przy ul. Kałuży 1 oraz wszelkich obiektach przynależnych do stadionu.
2. Poprzez wejście na teren Stadionu Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, a
także zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.
3. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad wstępu i przebywania na terenie Stadionu.
4. Stadion jest obiektem, na którym mogą być organizowane Imprezy Masowe. Szczegółowe zasady
wstępu oraz korzystania ze Stadionu w trakcie Imprez Masowych określa Regulamin Imprez
Masowych organizowanych na terenie Stadionu MKS „Cracovia” SSA przy ul. Kałuży 1 w Krakowie.

§ 2 Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje:
1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin.
2. „Cracovia” – 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.
3. „Stadion” – obiekt sportowy znajdujący się w Krakowie przy ul. Kałuży 1, użytkowany przez MKS
Cracovia SSA.
4. „Użytkownik” - osoba fizyczna, bez względu na wiek, korzystająca ze Stadionu, posiadająca
stosowny identyfikator lub inny dokument wydany przez Cracovię uprawniający do wejścia na teren
Stadionu.
5. „Służby Porządkowe” – osoby powołane przez Cracovię do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa
na terenie Stadionu, w tym w szczególności pracownicy agencji ochrony osób i mienia, którzy
świadczą na rzecz Cracovii usługi związane z zabezpieczeniem Stadionu.
6. „Impreza Masowa” – organizowana na terenie Stadionu impreza sportowa (w tym w szczególności
mecze piłki nożnej), kulturalna, artystyczna lub impreza o innych charakterze będąca imprezą masową
w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).

§ 3 Ogólne zasady korzystania ze Stadionu
1. Cracovia jest uprawniona do dokonywania kontroli Użytkowników.
2. W celu nabycia statusu Użytkownika niezbędne jest uzyskanie stosownego identyfikatora lub
innego dokumentu wydanego przez Cracovię uprawniającego do wejścia i przebywania na terenie
Stadionu.
3. Prowadzenie na terenie Stadionu działalności handlowej, gastronomicznej, usługowej, artystycznej,
w tym przeprowadzenie transmisji, dokonywanie nagrań radiowych i telewizyjnych, jak również
wykonywanie zdjęć może odbywać się tylko i wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Cracovii.
4. Wprowadza się następujące zasady dostępności i przebywania Użytkowników na terenie Stadionu:
a) w dniu Imprezy Masowej Stadion będzie wyłączony z dostępności począwszy od godz. 4 przed
meczem, a wejścia dla Użytkowników będących uczestnikami Imprezy Masowej zostaną otwarte na 2
godziny przed planowanym rozpoczęciem Imprezy Masowej,
b) poza dniem Imprez Masowych, wprowadza się nadzorowany, ograniczony dostęp do Stadionu, w
godz. 0:00 – 24:00,
c) w godzinach 0:00 – 24:00 Stadion jest wyłączony z normalnego użytkowania, a wstęp na jego teren
mają wyłącznie Użytkownicy, o których mowa w lit. d) oraz g) a także służby ratownicze,
d) członkowie organów zarządzających i nadzorczych, pracownicy, zawodnicy, trenerzy Cracovii oraz
osoby im towarzyszące są uprawnione do wejścia na teren Stadionu na podstawie identyfikatora
wydanego przez Cracovię lub na podstawie uprzednio zatwierdzonych wykazów zawierających
imienne wskazanie osób uprawnionych,
e) w godzinach osobno ustalonych przez Cracovię wprowadza się nadzorowany dostęp do
następujących części Stadionu:
• sklep z pamiątkami,
• muzeum,
przy czym wszystkie osoby udające się do ww. części Stadionu muszą przedstawić pracownikowi
służb informacyjnych cel swojej wizyty oraz orientacyjny czas przebywania na terenie Stadionu,
f) dziennikarze, fotoreporterzy i inni przedstawiciele mediów mają prawo wstępu na teren Stadionu
wyłącznie za okazaniem legitymacji prasowej wydanej przez macierzystą redakcję oraz po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Rzecznika Prasowego Cracovii i ustaleniu z nim terminu wizyty,
g) osoby wykonujące cykliczne usługi, naprawy, remonty na terenie Stadionu mogą wjechać lub wejść
na Stadion wyłącznie za zgodą Cracovii, na postawie przekazanych Cracovii i zaakceptowanych
wykazów osób i pojazdów,
h) wwożone/wnoszone na teren Stadionu i wywożone/wynoszone przedmioty wartościowe, w tym
rzeczy mające wartość historyczną (trofea, puchary itp.) muszą być każdorazowo zgłaszane i
okazywane pracownikowi ochrony,
i) spotkania, narady, wycieczki grupowe, zwiedzanie Stadionu mogą być organizowane wyłącznie po
uprzednim uzgodnieniu terminu i zasad użytkowania Stadionu z Cracovią.
5. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Stadionu:

a) wszelkiego rodzaju broni, w tym broni palnej, broni białej i broni innego rodzaju (kije baseballowe,
siekiery, pałki itp.),
b) wyrobów pirotechnicznych i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju
materiałów łatwopalnych lub niebezpiecznych,
c) alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych środków o podobnym sposobie
działania, za wyjątkiem piwa o zawartości alkoholu do 3,5% nabytego na terenie Stadionu, którego
nabywanie, posiadanie oraz spożywanie na terenie Stadionu dozwolone jest wyłącznie w miejscach do
tego wyznaczonych,
d) materiałów zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne,
e) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
f) materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Cracovii,
g) innych przedmiotów mogących w ocenie Cracovii stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego, w tym: butelek szklanych, puszek, kijów itp.
6. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w
szczególności: płyty boiska, budynków, pomieszczeń, budowli oraz urządzeń nieprzeznaczonych do
powszechnego użytku, fasady stadionu, płotków, ogrodzeń, dachu stadionu, masztów
oświetleniowych, pomostów telewizyjnych oraz innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których
dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne, Służby Porządkowe lub przedstawiciele Cracovii.
7. Zabrania się wchodzenia i przebywania na terenie Stadionu osobom będącym pod widocznym
wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających
środków.
8. Każdorazowy przypadek naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu uprawnia Cracovię do
niezwłocznego usunięcia osoby, która dopuściła się naruszenia, z terenu Stadionu.
9. Cracovia zastrzega sobie prawo do:
a) dochodzenia roszczeń za szkody wyrządzone przez osoby przebywające na terenie Stadionu, w tym
za naruszenia jego dobrego wizerunku, dobrego wizerunku Cracovii lub innych dóbr osobowych,
b) udzielenia odmowy wstępu na teren Stadionu, w przypadkach określonych niniejszym
Regulaminem.
10. Stadion jest objęty całodobowym monitoringiem oraz ochroną.
11. Cracovia mając na względzie bezpieczeństwo Użytkowników ma prawo dokonać zmiany zasad
wstępu na terenie Stadionu przy zachowaniu obowiązku poinformowania o tym w ogólnie przyjęty
sposób, w tym za pomocą ogłoszeń, za pośrednictwem strony internetowej i mediów.
12. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub postanowień Regulaminu
Imprez Masowych organizowanych na terenie Stadionu MKS „Cracovia SSA przy ul. Kałuży 1
Krakowie, Cracovia może podjąć decyzję o wszczęciu wobec Użytkownika procedury dyscyplinarnej
związanej z wydaniem klubowego zakazu stadionowego lub o podjęciu innych czynności
przewidzianych obowiązującym prawem.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2010 roku i obowiązuje bezterminowo.
2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie postanowienia
Ustawy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Cracovia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie. O
zmianie Regulaminu Cracovia poinformuje na swojej stronie internetowej: www.cracovia.pl Zmiana
Regulaminu wchodzi w życie z dniem publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie
internetowej Cracovii.
4. Użytkownicy przed wejściem na teren Stadionu zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin udostępniony jest w następujący sposób:
a) na stronie internetowej Cracovii: www.cracovia.pl,
b) na terenie Stadionu, w miejscach do tego przeznaczonych.

