
REGULAMIN CRACOVIA TRAINING CENTER

1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie Cracovia Training 
Center położonego w Rącznej 757, 32-060 Rączna.
1.2 Poprzez wejście na teren Obiektu Użytkownik akceptuje posta-
nowienia niniejszego Regulaminu, a także zobowiązuje się do ich 
bezwzględnego przestrzegania.

2. Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące 
definicje:
„Regulamin” – niniejszy Regulamin.
„Cracovia” – Miejski Klub Sportowy „Cracovia” Sportowa Spółka Ak-
cyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków, zareje-
strowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowe-
go prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia 
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000048937.
„Obiekt” – Cracovia Training Center znajdujący się w Rącznej 757, 
32-060 Rączna użytkowany 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 za-
pewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Obiektu, w tym 
w szczególności pracownicy agencji ochrony osób i mienia, któ-
rzy świadczą na rzecz Cracovii usługi związane z zabezpieczeniem 
Obiektu.

3. Przeznaczenie
3.1 Niniejszy regulamin Obiektu obowiązuje wszystkie osoby, które 
wchodzą lub przebywają na terenie całego Obiektu w związku z od-
bywaniem się zajęć treningowych lub zawodów piłkarskich niebę-
dących imprezą masową.
3.2 Wszystkie mecze piłkarskie rozgrywane są zgodnie z zasadami 
i przepisami MZPN i PZPN.

4. Wstęp
4.1 Do wstępu i przebywania na terenie Obiektu oraz korzystania 
z infrastruktury sportowej uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy.
4.2 Wstęp na zawody piłkarskie jest możliwy wyłącznie za okaza-
niem biletu na mecz zakupionego i wykorzystywanego zgodnie 
z przyjętymi warunkami ogólnej sprzedaży biletów, o ile Cracovia nie 
zezwoliła na wstęp na innych warunkach. Bilet na mecz uzyskany lub 
wykorzystany niezgodnie z przyjętymi warunkami ogólnej sprzeda-
ży uznaje się za nieważny, a osobie usiłującej wykorzystać taki bilet 
zostanie odmówiony wstęp na teren Obiektu lub zostanie ona usu-
nięta z terenu Obiektu uwzględniając dalsze konsekwencje prawne. 
4.3 Każda osoba (niezależnie od wieku) jest uprawniona do wejścia 
na teren Obiektu wyłącznie za okazaniem ważnego biletu na mecz 
i/lub wydanego przez Cracovię identyfikatora oraz na uzasadnio-
ne żądanie Służb Porządkowych również dokumentu potwierdza-
jącego tożsamość.  Bilet na mecz oraz dokument potwierdzający 
tożsamość są okazywane podczas kontroli przy wejściu na teren 
Obiektu, a także podczas przebywania na ternie 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.
4.4 Osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia mają prawo 
wstępu na zawody piłkarskie wyłącznie pod opieką osób pełnolet-
nich. 
4.5 Wjazd i parkowanie pojazdów na terenie Obiektu lub w grani-
cach wyznaczonej strefy Obiektu jest dozwolone wyłącznie za spe-
cjalnym upoważnieniem wydanym przez Cracovię. 
4.6 Opuszczenie terenu Obiektu i ponowne wejście podczas trwa-
jących zawodów nie jest możliwe zgodnie z ogólnymi warunkami 
sprzedaży biletów i zasadami korzystania z nich. 

5. Środki kontroli osobistej
5.1 Członkowie Służb Porządkowych są upoważnieni do kontroli – 
w tym z wykorzystaniem środków technicznych – osób wchodzą-
cych na teren Obiektu lub tam przebywających pod kątem ewen-
tualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku. Odmawia się 
wstępu na teren Obiektu oraz przebywania na jego terenie osobom, 
które pozostają pod wpływem alkoholu lub narkotyków bądź są 
w posiadaniu niebezpiecznych przedmiotów lub urządzeń. 
5.2 Osoby wykorzystujące bilety na zawody lub inne dokumenty 
wstępu w sposób niedozwolony, niestosujące się do postanowień 
Regulaminu lub zasad określonych przez Cracovię (lub upoważnio-
nej osoby powołanej przez Cracovię) stwarzające zagrożenie dla 
bezpieczeństwa bądź objęte lokalnym, krajowym lub zagranicznym 
zakazem stadionowym nie zostaną wpuszczone na teren Obiektu. 

6. Zachowanie na terenie Obiektu
6.1 Od momentu wejścia na teren Obiektu, wszystkie osoby zobo-
wiązane są:
a) bezwzględnie przestrzegać postanowień Regulaminu,
b) zachowywać się tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych 
osób lub mienia. 
6.2 W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wprowadzenie 
dalszych wyjątkowych obostrzeń w celu zapobieżenia zagrożeniu 
życia, zdrowia lub mienia bądź zmniejszenia lub wyeliminowania 
takiego zagrożenia. 

7. Rejestrowanie, transmisja dźwięku i obrazu
7.1 Cracovia informuje, że osoba obecna na zawodach sportowych 
i innych wydarzeniach odbywających się na terenie Obiektu może 

zostać sfotografowana, sfilmowana lub w inny sposób utrwalona 
przez Cracovię  i/lub inne powołane podmioty trzecie. 
7.2 Osoby obecne na terenie Obiektu nie mogą rejestrować, wy-
korzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Obiektu do 
użytku innego niż wyłączne prywatny. Zabronione jest rejestro-
wanie oraz rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub 
za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów 
dźwięku, obrazu, zdjęć, danych czy nagrań.

8. Niedozwolone przedmioty i zachowanie
8.1 Na teren Obiektu nie mogą być wnoszone następujące przed-
mioty:
a) wszelkiego rodzaju broń lub materiały wybuchowe, w tym wszel-
kie 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 inne-
go kruchego, tłukącego lub szczególnie twardego materiału;
c) wszelkiego rodzaju napoje alkoholowe, narkotyki, środki pobu-
dzające lub substancje psychotropowe;
d) przedmioty i materiały o charakterze rasistowskim, ksenofobicz-
nym, wulgarnym, prowokacyjnym, religijnym lub propagandy poli-
tycznej;
e) wszelkie materiały lub przedmioty promocyjne lub komercyjne; 
f) wszelkie maszty flagowe bądź banerowe; dozwolone są jedynie 
elastyczne maszty plastikowe i tzw. maszty podwójne, których dłu-
gość nie przekracza 1 m, a średnica 1 cm;
g) gaz w aerozolu, substancje żrące, łatwopalne, barwniki lub po-
jemniki zawierające substancje szkodliwe dla zdrowia lub wysoce 
łatwopalne; dozwolone są standardowe zapalniczki kieszonkowe;
h) profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo lub inne po-
dobne urządzenia;
i) duże i nieporęczne przedmioty takie jak kaski, drabiny, stołki, krze-
sła (składane), wózki dziecięce, pudła, duże torby, plecaki, walizki 
i torby sportowe. Dla celów niniejszej zasady przedmioty „duże 
i nieporęczne” oznaczają wszelkie przedmioty o wymiarach więk-
szych 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 Cra-
covię dokona oceny danego przedmiotu pod kątem możliwości 
jego wniesienia na teren Obiektu.
8.2 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 wa-
runkiem, że są one wykonane z materiału uznawanego za niepalny 
i odpowiadają krajowym regulacjom i normom.
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.
8.3 Zabrania się podejmowania na terenie Obiektu między innymi 
następujących działań:
a) rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, w szczególności 
w kierunku innej osoby lub terenu wokół boiska bądź samego bo-
iska;
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, rasistow-
skim 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 materia-
łów drukowanych i prowadzenia wszelkich zbiórek lub podejmowa-
nia innych działań promocyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej 
pisemnej zgody Cracovii (lub dowolnej upoważnionej osoby powo-
łanej przez Cracovię);
f) wchodzenia na boisko lub teren wokół boiska;
g) wspinania się na lub przez konstrukcje i instalacje, które nie zo-
stały 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.
8.4 Bezwzględnie zabronione jest palenie tytoniu na terenie Obiek-
tu oraz używanie tzw. papierosów elektronicznych lub innych po-
dobnych urządzeń..
8.5 Bez zezwolenia Cracovii (lub dowolnej upoważnionej osoby 
powołanej przez Cracovię), zabrania się podejmowania na terenie 

Obiektu między innymi następujących działań:
a) wchodzenia na teren lub do pomieszczeń które są zamknięte dla 
publiczności lub na który wstęp jest niedozwolony (np. sale konfe-
rencyjne, strefa VIP, strefa mediów itp.);
b) blokowania obszarów otwartych dla ruchu, przejść i przejazdów, 
wejść do i wyjść ze strefy dla gości i wyjść ewakuacyjnych lub 
przeciągającego się przebywania w tych obszarach;
c) wszelkich innych zachowań niedozwolonych.
8.6 Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu może skutkować nałoże-
niem następujących kar:
a) usunięciem z Obiektu, oraz możliwością przekazania Policji;
b) anulowaniem i unieważnieniem danego biletu oraz uniemoż-
liwieniem kupna biletów na kolejne imprezy organizowane przez 
Cracovię;
c) przekazaniem stosownych danych osobowych odpowiednim 
krajowym związkom piłki nożnej i/lub Policji tak, by możliwe było 
wdrożenie właściwych środków, np. zakazu stadionowego;
d) podjęciem przez Cracovię lub inne upoważnione osoby lub pod-
mioty stosownych kroków prawnych;
e) wszelkich innych kar lub środków zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.
8.7 Cracovia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i godziny 
zawodów sportowych w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej, 
a w szczególności gdy wynika to z przyczyn atmosferycznych lub 
innych zdarzeń niezależnych od organizatora.

9. Odpowiedzialność
9.1 Każda osoba obecna na terenie Obiektu ma świadomość, że 
przebywa tam na własne ryzyko oraz że może ponosić odpowie-
dzialność za szkody lub straty wynikające z jej zachowania na te-
renie Obiektu.

10. Dane osobowe
10.1 Administratorem danych osobowych Użytkowników Obiektu 
oraz innych osób znajdujących się na terenie Obiektu jest Miejski 
Klub Sportowy „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą przy 
ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków. 
10.2 Dane osobowe Użytkowników – uczestników meczu piłki noż-
nej obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL, a w razie gdy nie zo-
stał on nadany rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego 
tożsamość będą przetwarzane w celu uczestnictwa w meczu piłki 
nożnej oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczest-
niczącym w meczu, jak również w celu ochrony porządku publicz-
nego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczest-
ników meczu piłki nożnej jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych) - dalej „RODO”. Dane osobowe prze-
chowywane będą nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia ostatniego 
zakupu biletu wstępu przez uczestnika meczu piłki nożnej lub prze-
kazania mu innego dokumentu uprawniającego go do przebywania 
na meczu piłki nożnej.
10.3 Teren na którym odbywa się mecz piłki nożnej jest objęty mo-
nitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczest-
nikom meczu oraz ochrony porządku publicznego. Przebieg meczu 
piłki nożnej, a w szczególności zachowania osób w nim uczestni-
czących, będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących ob-
raz i dźwięk. 
10.4 Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu meczu piłki noż-
nej materiały, w tym dane osobowe, niezawierające dowodów po-
zwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowa-
nia w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie 
dla toczących się takich postępowań, będą przechowywane przez 
okres co najmniej 30 dni. 
10.5. Dane osobowe mogą zostać udostępniane przez administra-
tora służbom porządkowym, organom państwowym lub samorzą-
dowym, w tym organom ścigania (prokuratorowi lub Policji) oraz 
innym osobom w celu ochrony ich praw. Dane osobowe nie podle-
gają profilowaniu, ani przekazywaniu do innego państwa. 
10.6 W razie stwierdzenia naruszenia przepisów RODO osoba, któ-
rej dane są przetwarzane może wnieść skargę do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z przepisami osobie takiej 
przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowa-
nia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cof-
nięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
przy czym realizacja tych uprawnień zależy od warunków określo-
nych w RODO.
10.7 Pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych 
można kierować na adres: rodo@cracovia.pl

11. Postanowienia końcowe
11.1 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2021 
roku i obowiązuje bezterminowo.
11.2 W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 
znajdują zastosowanie postanowienia powszechnie obowiązują-
cych przepisów prawa.
11.3 Cracovia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regu-
laminu w każdym momencie. O zmianie Regulaminu Cracovia po-
informuje na swojej stronie internetowej: www.cracovia.pl. Zmiana 
Regulaminu wchodzi w życie z dniem publikacji jednolitego tekstu 
Regulaminu na stronie internetowej Cracovii. 

PRZEDMIOTY ZABRONIONE

ZAKAZ PALENIA 

broń, materiały wybuchowe, których można 
użyć jako broń

kaski, parasolki z ostrym zakończeniem butelki, kubki, dzbanki, opakowania PET, szklane
  

kominiarki

maszty flagowe lub banerowe o większej 
długości niż 1 m i średnicy niż 1 cm 

banery i flagi o wymierach większych 
niż 2,0 m x 1,5 m

profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery
 wideo z obiektywem większym niż 10 cm

wuwuzele, trąbki, urządzenia emitujące dźwięki

materiały pirotechniczne napoje alkoholowe, narkotyki, substancje pobu-
dzające i psychotropowe 

materiały rasistowskie, ksenofobiczne, 
polityczne, propagandowe i religijne 

wskaźniki laserowe

zwierzęta materiały promocyjne i komercyjne gaz w aerozolu, substancje żrące, 
łatwopalne, barwniki

drony
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