
REGULAMIN 
DOTYCZĄCY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA 

NA STADIONIE MIEJSKIM W RYBNIKU 
 

1. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby posiadające 
przy sobie ważny bilet wstępu lub karnet  uprawniający do przebywania na obiekcie sportowym. 
Należy okazać go na żądanie służb porządkowych lub Policji. 

2. Osoby, które nie posiadają biletu wstępu lub karnetu  i stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie 
będą wpuszczane na stadion. 

3. Każdy, kto przebywa na stadionie powinien się zachować tak, aby nie szkodził i nie zagrażał 
innym. 

4. Widzowie powinni stosować się do zarządzeń Policji, Straży Miejskiej, Służby Porządkowej i 
Informacyjnej oraz do zaleceń Spikera stadionu. 

5. Ze względu bezpieczeństwa i dla zwalczania niebezpieczeństw, widzowie są zobowiązani na 
żądanie Policji lub Służby Porządkowej zajmować miejsca inne niż wskazane na kartach wstępu, 
również w innych sektorach. 

6. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym. 
7. Zabrania się wnoszenia na stadion następujących przedmiotów: 

 broni wszelkiego rodzaju, 

 przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski, 

 pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, 

 butelek, kubków, dzbanów lub puszek wykonanych z kruchego pękającego lub szczególnie 
twardego materiału, 

 przedmiotów o dużej objętości, jak stołki, krzesła, 

 fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych, 

 drzewców do flag i transparentów, 

 napojów alkoholowych, 

 zwierząt. 
8. Ponadto zakazuje się: 

 wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia, nie przeznaczone dla 
powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, urządzenia 
oświetleniowe, pomosty drzewa, maszty i wszelkiego rodzaju dachy, 

 wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów, (np. boisko, pomieszczenia 
wewnętrzne, pomieszczenia służbowe), 

 rzucania wszelkimi przedmiotami, 

 rozniecania ognia, zapalania fajerwerków 
9. Zabrania się sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania 

zbiórek. Osoby naruszające powyższy zakaz zostaną pouczone przez odpowiednie służby. ( Zakaz 
nie dotyczy zbiórek, na które zostały wydane zgody organu podatkowego)  

 
  

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą 
pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej. 
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