
REGULAMIN „STREFY KIBICA”
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018

GOŁDAP PARK MIEJSKI
1. Organizatorem „Strefy Kibica” (dalej jako Strefa Kibica) jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi ul. Partyzantów 31, 

19 -500 Gołdap ( dalej jako Organizator)

2. Regulamin Strefy Kibica jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora www.osirgoldap.pl

3. Strefa Kibica zorganizowana będzie na terenie Parku Miejskiego w Gołdapi ul. Plac Zwycięstwa 

4. Strefa Kibica otwarta będzie w dniach i godzinach kiedy rozgrywane będą mecze piłki nożnej z udziałem polskiej 

reprezentacji w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018. Organizator zastrzega sobie prawo rozszerzenia 

Strefy Kibica o mecze reprezentacji innych krajów.

5. Organizator Strefy Kibica jest uprawniony do utrwalenia przebiegu wydarzenia odbywającego się w Strefie Kibica, a w 

szczególności zachowania się osób w nim uczestniczących przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

6. Uczestnicy wydarzenia w Strefie Kibica są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zapisów niniejszego 

Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej Organizatora.

7. Wstęp do Strefy Kibica i na wyświetlane na nie mecze piłki nożnej jest bezpłatny.

8. Wstęp na teren Strefy Kibica dla osób, które nie ukończyły 13 roku życia dozwolony jest wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej. Wstęp na teren Strefy Kibica dla osób, po ukończeniu 13 roku życia, ale przed ukończeniem 18 roku życia, 

dozwolony jest pod opieką osoby dorosłej albo po przekazaniu Organizatorowi pisemnego oświadczenia opiekuna 

prawnego zezwalającego takiej osobie na przebywanie na terenie Strefy Kibica bez opieki osoby dorosłej.

9. Organizator nie rekomenduje zabierania do Strefy Kibica dzieci poniżej 4 roku życia z powodu natężenia hałasu o innych 

czynników, które mogą wpłynąć na dyskomfort i zdrowie dziecka.

10.Na terenie Strefy Kibica obowiązuje całkowity zakaz:

• wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających, psychotropowych,

• palenia tytoniu i korzystania z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o podobnym działaniu,

• wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych w tym broni, ostrych narzędzi, substancji trujących, palnych, żrących, 

cuchnących, farbujących,

• wprowadzania i wnoszenia jakichkolwiek zwierząt ( z wyjątkiem psów przewodników)

     11.Pracownik Organizatora ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić z terenu Strefy Kibica osoby pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających oraz osoby zachowujące się agresywnie, wulgarnie lub w inny sposób zakłócające przebieg 

wydarzenia w szczególności zagrażające bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie Strefy Kibica oraz osoby 

nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu w pkt. 6.

     12.Podczas trwania meczu piłki nożnej obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania oraz trwałego utrwalania 

obrazu i dźwięku.

     13.Organizator informuje, że przebieg wydarzeń organizowanych w Strefie Kibica może być fotografowany, filmowany, 

rejestrowany przez Organizatora, i/lub inne osoby z Nim współpracujące celem wykorzystania tych materiałów do reklamy 

i promocji Organizatora.

14. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek wypadku na terenie Strefy Kibica, w szczególności wypadku zagrażającego 

życiu lub zdrowiu, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikowi Organizatora.

15. Za rzeczy pozostawione na terenie Strefy Kibica, Organizator i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności. Rzeczy 

pozostawione lub porzucone w Strefie Kibica będą przekazywane po upływie 3 dni od ich znalezienia właściwemu 

organowi administracji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U.215 r. 

poz.397).

16.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, kradzież lub inną utratę przedmiotów osobistych wniesionych 

na teren Strefy Kibica.

17. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu o czym poinformuje na stronie www.osirgoldap.pl.

http://www.osirgoldap.pl/
http://www.osirgoldap.pl/

