
 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ  

Podstawę prawną do opracowania niniejszego regulaminu stanowi art. 6, ust. 3 
Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, 
poz. 504). 

1. Regulamin obowiązuje na terenie stadionu przy ul. Mickiewicza 12 podczas trwania 
imprez masowych – meczów piłkarskich organizowanych przez MKS ”Chojniczanka 
1930” S.A. 

2. Osoby przebywające na terenie Stadionu podlegają przepisom prawa, przepisom 
polskich i międzynarodowych organizacji sportowych oraz przepisom niniejszego 
Regulaminu i Regulaminu Stadionu Miejskiego „Chojniczanka 1930” przy ul. 
Mickiewicza 12. 

3. Podczas trwania imprezy masowej – meczu piłki nożnej, MKS „Chojniczanka 1930” 
S.A. stosuje się do wymogów określonych w art. 6 Ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504). 

4. Na stadionie podczas trwania imprezy masowej – meczu piłki nożnej, MKS 
„Chojniczanka 1930” S.A. realizuje m.in. uprawnienia i obowiązki określone w art. 11 i 
13 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 
62, poz. 504) w zakresie: 

- utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej 
uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, 

- identyfikacji osób uczestniczących w imprezie. 

5. Na stadionie podczas trwania imprezy masowej za wejściem (brama główna) 
funkcjonuje punkt depozytowy. 

6. Każda osoba przed zakupem biletu lub innego dokumentu uprawniającego do 
przebywania na imprezie masowej - meczu piłki nożnej winna zapoznać się z 
niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Stadionu Miejskiego „Chojniczanka 
1930” przy ul. Mickiewicza 12. 

7. Zakup biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie 
masowej - meczu piłki nożnej oznacza akceptację postanowień niniejszego 
Regulaminu i przepisów, na podstawie, których regulamin został wydany. 

 

 

 

 

 

 



 

§ 1 

WARUNKI UCZESTNICTWA NA IMPREZIE MASOWEJ – MECZU PIŁKI NOŻNEJ 

1. Stadion jest miejscem, na którym organizowane są przez MKS „Chojniczanka 1930” 
S.A. mecze piłki nożnej. 

2. Wszystkie mecze piłki nożnej są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami FIFA, 
UEFA i PZPN. 

3. Zarząd MKS „Chojniczanka 1930” S.A. ma prawo zmiany uprzednio ogłoszonych 
terminów meczów piłkarskich bez wcześniejszego uprzedzania. 

4. W przypadku opóźnienia meczu lub zmiany jego terminu, decyzję o zwrocie 
należności za bilety wstępu podejmuje. Zarząd MKS „Chojniczanka 1930” S.A. 

5. Osoby chcące wykonywać jakąkolwiek działalność gospodarczą na terenie 
stadionu w trakcie trwania imprezy muszą uzyskać zgodę Zarządu Spółki MKS 
„Chojniczanka 1930” S.A.. 

§ 2 

SPRZEDAŻ BILETÓW NA IMPREZĘ MASOWĄ - MECZ PIŁKARSKI 

1.  Impreza ma charakter odpłatny – bilety sprzedawane są w przedsprzedaży oraz 
przy wejściu na stadion. 

2. Bilety wstępu na mecz piłki nożnej lub inne dokumenty uprawniające do 
przebywania na nim nie będą sprzedawane osobom: 

- objętym zakazami wstępu na imprezy masowe, 

- wobec których wydano sądowne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się 
od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, 

- osobom skazanym wobec których wydano sądowne orzeczenie w związku z 
warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec 
nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.3)). 

§ 3 

ZASADY WSTĘPU NA STADION 

1. Impreza masowa – mecz piłkarski przeznaczona jest dla wszystkich chętnych. 

2. Na imprezę masową - mecz piłki nożnej mogą wejść i przebywać na stadionie oraz 
korzystać z urządzeń stadionu przeznaczonych dla publiczności, wyłącznie osoby, 
które posiadają przy sobie ważny karnet, bilet lub inny dokument uprawniający do 
wstępu na imprezę.  

 



 

3. Osoby do 13-go roku życia mogą wejść imprezę masową - mecz piłki nożnej i 
przebywać na stadionie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekuna prawnego. 

4. Osoba wchodząca na Stadion jest zobowiązana bez wezwania okazać służbie 
porządkowej lub informacyjnej bilet wstępu (karnet). 

5. Nie wolno wnosić na teren Stadionu: napojów alkoholowych, broni wszelkiego 
rodzaju, przedmiotów które mogą być użyte jako broń lub pocisk, ogni sztucznych, 
rac, kul stroboskopowych i świec dymnych, trąbek ze sprężonym powietrzem, 
butelek, szklanek, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub 
farbujących, „kominiarek”, mogących służyć do maskowania się celem 
uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe instrumentów do 
wytwarzania hałasu o napędzie mechanicznym. 

6. Na imprezę masową - mecz piłki nożnej nie będą wpuszczane osoby: 

- objęte zakazami wstępu na imprezy masowe, 

- wobec których wydano sądowne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się 
od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, 

- osoby skazane wobec których wydano sądowne orzeczenie w związku z 
warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec 
nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.3)), 

- odmawiające poddania się: sprawdzaniu uprawnień do uczestniczenia w imprezie 
masowej – meczu piłki nożnej, wylegitymowania się w celu ustalenia tożsamości, 
przeglądania zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że wnoszą lub 
posiadają przedmioty których posiadanie jest zabronione, a w szczególności, 
niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały 
pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje 
psychotropowe, 

- znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 
psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

- posiadające broń lub niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki 
odurzające lub substancje psychotropowe, 

- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym 
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

 

 

 

 

 



 

§ 4 

ZASADY ZACHOWANIA NA STADIONIE 

1. Każdy, kto przebywa na Stadionie winien zachowywać się zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z niniejszym 
Regulaminem i Regulaminem Stadionu . 

2. Każdy, kto przebywa na Stadionie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i 
nie zagrażał innym. 

3. Każdy przebywający na Stadionie jest zobowiązany stosować się do zarządzeń 
Straży Pożarnej, służby porządkowej lub informacyjnej oraz spikera zawodów. 

4. Wszystkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane 
w stanie wolnym 

5. Zorganizowana grupa kibiców – gości, po zakończeniu imprezy sportowej- meczu 
piłki nożnej, opuszcza obiekt (sektor) za zgodą Kierownika ds. Bezpieczeństwa. 

6. Osobom znajdującym się na stadionie zakazuje się: 

- wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów (strefy buforowe, 
pomieszczenia służbowe), wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia 
nie przeznaczone do powszechnego użytku, tj. płoty, mury, ogrodzenia boiska, 
urządzenia oświetleniowe, maszty, drzewa, 

- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami. 

7. Zabrania się przebywania na całym obiekcie osobom nietrzeźwym, będących pod 
wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie 
działających środków. 

8. Ze stadionu usuwane będą osoby: 

- które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się 
niezgodnie z niniejszym regulaminem lub Regulaminem Stadionu. 

- objęte zakazami wstępu na imprezy masowe, 

- wobec których wydano sądowne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się 
od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, 

- skazane wobec których wydano sądowne orzeczenie w związku z warunkowym 
zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na 
podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 
sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.3). 

 

§ 5 

PRZEDSTAWICIELE MEDIÓW 



 

1. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogą przebywać na Stadionie jeżeli 
posiadają przy sobie aktualną legitymację prasową i kartę akredytacyjną wydaną 
przez Zarząd MKS „Chojniczanka 1930” S.A.. Osoby te zobowiązane są nosić w 
widocznym miejscu identyfikatory wydane przez Zarząd. 

2. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogą przekazywać albo rejestrować obraz 
lub dźwięk podczas meczu lub imprezy, tylko wtedy, kiedy uzyskali przed 
rozpoczęciem meczu lub imprezy pisemną zgodę Zarządu MKS „Chojniczanka 1930” 
S.A.. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowienia pkt.2, osoby w tym punkcie 
wymienione zostaną wydalone ze Stadionu i zobowiązuje się je do 
natychmiastowego wydania nośników z zarejestrowanym materiałem 

§ 6 

SŁUŻBY PORZĄDKOWE I INFORMACYJNE 

1. Do służb Organizatora zalicza się: 

- Służby organizacyjne, 

- Służby techniczne; 

- Służby medyczne; 

- Służby porządkowe i informacyjne; 

2. Służby porządkowe i informacyjne realizują uprawnienia i obowiązki określone w 
art. 20 i 22 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku 
(Dz. U. Nr 62, poz. 504). 

3. Służby organizacyjne, techniczne, medyczne winny posiadać wydane przez niego 
identyfikatory określające funkcję sprawowaną na Stadionie. 

4. Służby porządkowe i informacyjne winny posiadać identyfikatory określające: 
nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, fotografię osoby, okres ważności oraz 
pieczęć i podpis wystawcy. 

4. Organizator wydaje ponadto identyfikatory dla: 

a) akredytowanych dziennikarzy prasowych i radiowych oraz fotoreporterów, 

b) obsługi telekomunikacyjnej na Stadionie. 

 

 

 

 

 



 

§ 7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie ponoszą 
odpowiedzialność karną albo karno-administracyjną. 

2. Zarząd MKS „Chojniczanka 1930” S.A.. może stosować zakaz klubowy, polegający na 
zakazie uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez 

MKS „Chojniczanka 1930” S.A.. wobec osób, które dopuściły się naruszenia 
niniejszego regulaminu lub Regulaminu Stadionu na zasadach określonych w art. 14 
Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, 
poz. 504). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia abonamentu (karnetu) bez 
zwrotu kosztów jego  nabycia 

§ 8 

PRZEPISY KARNE 

Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. 
z 2009 r. nr 62, poz. 504): 

Art. 54. 

1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, 
regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby 
porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo 
grzywny nie niższej niż 2000 zł. 

2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania: 

1) imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności; 

2) masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie 
wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej 
i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej. 

Art. 55. 

Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w 
miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności 
albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. 

Art. 56. 

Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje 
alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 
zł. 

 



 

 

Art. 57. 

Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym 
zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 

Art. 57a. 

Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży 
lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania 
osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. 

Art. 58. 

1. Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z 
warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu 
zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

2. Kto, organizując imprezę masową, nie zachowuje wymogów i warunków 
bezpieczeństwa określonych w art. 5 ust. 2 lub w art. 6 ust. 1, podlega grzywnie nie 
mniejszej niż 180 stawek dziennych. 

3. Tej samej karze podlega, kto będąc członkiem służby porządkowej lub służby 
informacyjnej, przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków 
powoduje zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej. 

Art. 59. 

1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 
maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.8)), wyroby 
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne 
przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 
stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5. 

2. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie 
stanowiły własności sprawcy. 

Art. 60. 

1. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, 
wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu 
osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 
180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 
3. 

 

 



 

1a. Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, 
gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej 
miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku. 

2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić 
zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie 
lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny 
sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek 
dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

3. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy 
masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby 
informacyjnej. 

4. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1–3, używa elementu 
odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia 
rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Art. 61. 

Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej prowokuje kibiców do 
działań zagrażających bezpieczeństwu tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej 
niż 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności 

Art. 62. 

Jeśli sprawca ukarany lub skazany za czyny zabronione, o których mowa w art. 54– 
61, w ciągu 2 lat od ostatniego ukarania lub skazania, popełnia ponownie podobne 
umyślne wykroczenie lub przestępstwo, sąd może wymierzyć karę do górnej granicy 
jej ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. 

Art. 63. 

Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone w art. 54–57a prowadzi się na 
podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym, o którym mowa w rozdziale 

Art. 64. 

Postępowanie w sprawach o przestępstwa określone w art. 59–61 prowadzi się na 
podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym, o którym mowa w rozdziale 
54a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, 
poz. 555, z późn. zm.10)), o ile zachodzą przesłanki do rozpoznania sprawy w tym 
postępowaniu. 

 

 

 

 



 

Art. 65. 

1. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, 51, 52a, 124 lub 143 
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz 
z 2008 r. Nr 141, poz. 888), lub o którym mowa w art. 54 - 56 niniejszej ustawy, 
popełnione w związku z imprezą masową artystycznorozrywkową, sąd może orzec 
środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat. 

2. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, 51, 52a, 124 lub 143 
Kodeksu wykroczeń, lub o którym mowa w art. 54 - 56 niniejszej ustawy, popełnione 
w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, sąd orzeka 
środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat. 

3. Orzekając zakaz wstępu na imprezę masową za czyn popełniony w związku z 
masową imprezą sportową, sąd może orzec wobec ukaranego obowiązek 
stawiennictwa, w czasie trwania imprezy masowej, w jednostce organizacyjnej Policji 
lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania 
ukaranego, komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji. 

4. Sąd określa rodzaje imprez masowych, których dotyczy obowiązek stawiennictwa, 
o którym mowa w ust. 3, w szczególności rodzaje meczów piłki nożnej, nazwy klubów 
sportowych oraz jego zakres terytorialny. 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, orzeka się na okres od 6 miesięcy do lat 3, 
nieprzekraczający okresu, na jaki orzeczono zakaz wstępu na imprezę masową. 

Art. 65a. 

Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środek karny określony w 
art. 65 ust. 1 i 2, uznać go za wykonany, jeżeli ukarany przestrzegał porządku 
prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez 
rok. 

Art. 66. 

Wobec sprawców przestępstw, o których mowa w art. 59 i 60 niniejszej ustawy, sąd 
orzeka zakaz wstępu na imprezę masową. 

Art. 67. 

Zakaz wstępu na imprezę masową, o którym mowa w art. 65, dotyczy również meczu 
piłki nożnej rozgrywanego przez polską kadrę narodową i polski klub sportowy poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zarząd MKS „Chojniczanka 1930” S.A.  

 

 

 

 



 

 

Regulamin imprezy masowej udostępniony jest: 

- przy bramach wejściowych na stadion. 

- na oficjalnej stronie www Klubu. 

 


