REGULAMIN
IMPREZY MASOWEJ – GALI PROMMAC
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin został opracowany przez PROMMAC sp. z o.o. z siedzibą w Kokotowie
(dalej określana jako Organizator) zgodnie z art. 6, ust. 3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych (dalej określana jako Ustawa) z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 2013, poz. 611,
tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
2. Regulamin obowiązuje na terenie hali widowiskowo- sportowej „im. Zdzisława Niedzieli”,
położonej w Lublinie, al. Zygmuntowskie 4 (dalej określanej jako Hala) podczas imprezy masowej
– Gali PROMMAC (Po prostu walcz 1), organizowanej w dniu 27 czerwca 2014 roku (dalej
określanej jako Gala).
3. Osoby przebywające na terenie Hali podlegają przepisom prawa, oraz przepisom niniejszego
Regulaminu i Regulaminu hali widowiskowo- sportowej „im. Zdzisława Niedzieli” w Lublinie
al. Zygmuntowskie 4.
4. Podczas trwania imprezy masowej – Gali, Organizator zobowiązuje się stosować do wymogów
określonych w stosownych przepisach Ustawy.
5. W Hali podczas trwania Gali Organizatorowi przysługują w szczególności uprawnienia i
obowiązki określone w art. 11 ust.8 Ustawy, poprzez utrwalanie przebiegu Gali, a w szczególności
zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
6. Utrwalanie przebiegu Gali odbywa się z poszanowaniem godności i prawa do intymności
uczestników Gali oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
7. Na terenie Hali podczas trwania Gali, przy wejściu zostanie zorganizowany punkt depozytowy.
W przypadkach wskazanych w niniejszym regulaminie Organizator lub członek służby ochrony lub
służby informacyjnej ma prawo do zobowiązania uczestnika Gali do zdeponowania przedmiotu w
depozycie. Koszt zdeponowania przedmiotu w depozycie wynosi 10 zł od jednego przedmiotu.
Koszt depozytu nie podlega zwrotowi.
8. Uczestnicy Gali mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków
mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
9. Podczas Gali stosowane są efekty pirotechniczne oraz światła stroboskopowe. Uczestnik Gali
poprzez zakup biletu akceptuje zastosowanie powyższych efektów i nie będzie wnosił pretensji oraz
roszczeń mających na celu uzyskanie rekompensaty lub odszkodowania.

§2
WARUNKI
UCZESTNICTWA W GALI
1. Każda osoba przed zakupem biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na
Gali zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Hali.
2. Zakup biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na Gali oznacza akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów, na podstawie, których regulamin został wydany,
jak również akceptację Regulaminu Hali.
3. Prawo do wstępu na Galę mają osoby posiadające ważny bilet, zaproszenie lub akredytację
wydaną przez Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Gali bez uprzedniego zawiadomienia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian związanych z przebiegiem Gali w przypadkach, za
które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, szczególnie w wypadku rezygnacji lub braku
możliwości wzięcia udziału w Gali przez poszczególnych zawodników z przyczyn niezależnych od
Organizatora.
6. Organizator nie będzie zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania wobec
posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na Galę, która z
przyczyn niezależnych od Organizatora została odwołana lub odbyła się jedynie w części.
7. Bilet nie podlega zamianie. W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie
Gali, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem Gali za zwrotem ceny zakupu biletu.
Informacja o zmianie daty, miejsca lub zmianie w programie Gali zostanie niezwłocznie ogłoszona
przez Organizatora na stronie internetowej www.prommac.pl.
8. W przypadku zwrotu biletu z powodu istotnej zmiany w programie Gali w trakcie jej trwania,
posiadacz biletu otrzyma odpowiednią część ceny biletu. Poza wskazanymi powyżej przypadkami
bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi.
9. Osoby zamierzające wykonywać jakąkolwiek działalność gospodarczą na terenie Hali w trakcie
trwania Gali zobowiązane są do uzyskania zgody Organizatora.
10. Odsprzedaż Biletu lub próba odsprzedaży biletu w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie
w nieautoryzowanej przez Organizatora promocji unieważnia bilet, bez zwrotu ceny jego zakupu.
11. Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub
loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych nieuzgodnionych z Organizatorem.
12. Gadżety reklamowe, programy Gali będą sprzedawane wyłącznie na terenie Hali, w czasie
trwania Gali, przez podmioty wskazane przez Organizatora na oficjalnej stronie internetowej
www.prommac.pl.
10. Bilety lub inne dokumenty uprawniające do wstępu na Galę nie będą sprzedawane:
a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
- zakazujące wstępu na imprezę masową,
- zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez
masowych, wydane przez sąd wobec skazanego 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 2010 r. Nr 33, poz.
178, tekst jednolity z późniejszymi zmianami);
b) osobie, wobec której zastosowano zakaz zagraniczny,

§3
ZASADY WSTĘPU NA HALĘ
1. Na Galę mogą wejść i przebywać oraz korzystać z urządzeń Hali przeznaczonych dla
publiczności, wyłącznie osoby, które posiadają przy sobie ważny bilet lub inny dokument
uprawniający do wstępu na Galę oraz dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem.
2. Osoby do 13-go roku życia mogą wejść na Galę i przebywać na terenie Hali wyłącznie pod
opieką osoby pełnoletniej.
3. Osoba wchodząca na Halę jest zobowiązana bez wezwania okazać służbie porządkowej lub
informacyjnej bilet wstępu, lub inny dokument uprawniający do uczestniczenia w Gali.
4. Służba porządkowa lub informacyjna może zażądać okazania dowodu tożsamości.
5. Osoby po wejściu na Halę zobowiązane są do:
a) zajmowania miejsc zgodnie z numerem określonym na bilecie wstępu (sektor, rząd i numer
miejsca) chyba, że zostaną inaczej poinstruowane przez służby informacyjne,
b) zachowania dowodu wstępu.
6. Nie wolno wnosić na teren Hali: żywności oraz napojów w jakichkolwiek opakowaniach,
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.
7. Pomimo posiadania ważnego biletu lub innego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w
imprezie na Galę nie będą wpuszczane osoby:
a) objęte zakazami wstępu na imprezy masowe,
b) wobec których wydano sądowne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od
przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego,
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 2010 r. Nr 33, poz. 178, tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
c) wobec których został wydany zakaz zagraniczny,
d) odmawiające poddania się: sprawdzaniu uprawnień do uczestniczenia w Gali, 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,
e) znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających środków,
f) posiadające broń lub niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne,
materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje
psychotropowe,
g) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
h) co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania Gali mogą
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa jej uczestników.

§4
ZASADY ZACHOWANIA NA HALI
1. Każdy, kto przebywa na Hali winien zachowywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, a w szczególności zgodnie z niniejszym Regulaminem i Regulaminem Hali.
2. Każdy, kto przebywa na Hali powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał
innym uczestnikom Gali.
3. Każdy przebywający na Hali jest zobowiązany stosować się do zarządzeń Straży Pożarnej,
służby porządkowej lub informacyjnej oraz spikera zawodów.
4. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, posiadacz biletu zobowiązany jest
zamienić miejsce siedzące na inne na wezwanie służby porządkowej lub informacyjnej oraz spikera
zawodów. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w cenie lub, w przypadku nie
wyrażenia przez niego zgody na zamianę, kwota, jaką zapłacił on za bilet.
5. Wszystkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne (w tym schody) muszą być
utrzymane w stanie wolnym.
6. Osobom znajdującym się na stadionie zakazuje się:
a) przemieszczania z jednego sektora do drugiego bez zgody służb porządkowych lub
informacyjnych,
b) rzucania jakichkolwiek przedmiotów, w szczególności na Octagon, rozniecania ognia, używania
jakichkolwiek środków pirotechnicznych,
c) używania słów wulgarnych, rasistowskich, obraźliwych dla innych osób, grup społecznych i
wyznaniowych,
d) wnoszenia i używania elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego
utrudnienia rozpoznania osoby,
e) wywieszania flag i transparentów z treściami wulgarnymi, rasistowskimi lub antysemickimi i
obrażania jakichkolwiek osób,
f) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów (strefy buforowe, pomieszczenia
służbowe, szatnie zawodników, pomieszczenia techniczne), wchodzenia lub przechodzenia przez
budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, tj. rusztowania, ogrodzenia,
urządzenia oświetleniowe, maszty,
g) pisania na urządzeniach lub elementach konstrukcyjnych lub wyposażenia Hali, ciągach
komunikacyjnych, ich malowania i oklejania,
h) sprzedawania towarów, biletów, gazetek i druków, ich rozprowadzania i przeprowadzania
zbiorek pieniężnych bez pisemnej zgody Organizatora,
i) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami lub zanieczyszczania, zaśmiecania Hali w
inny sposób,
j) przekazu albo rejestracji obrazu lub dźwięku bez zgody Organizatora.
k) wnoszenia na teren Gali oraz użycia w trakcje Gali aparatu fotograficznego, kamery wideo lub
innego sprzętu nagrywającego audio-video. Osoby które będą starały się wnieść na teren Gali aparat
fotograficzny, kamerę lub innego rodzaju sprzęt nagrywający audio video, zobowiązane będą
przekazać tego typu urządzenia do depozytu.
7. Zabrania się przebywania w całym obiekcie osobom nietrzeźwym, będącym pod wpływem
środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

8. Z Hali usuwane będą osoby:
a) które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z
niniejszym regulaminem lub regulaminem Hali, utrudniają lub uniemożliwiają innym uczestnikom
Gali jej oglądanie.
b) objęte zakazami wstępu na imprezy masowe,
c) wobec których wydano sądowne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od
przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec
skazanego, w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo
wobec nieletnie na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z
dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010.r. Nr 33, poz.
178, tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
d) wobec których został wydany zakaz zagraniczny,
9. Osoby, które opuszczą teren Hali w trakcie trwania imprezy masowej nie zostaną ponownie
wpuszczone.

§5
PRZEDSTAWICIELE MEDIÓW
1. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogą przebywać na Hali jeżeli posiadają przy sobie
aktualną akredytację wydaną przez Organizatora. Osoby te zobowiązane są nosić w widocznym
miejscu identyfikatory wydane przez Organizatora.
2. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogą przekazywać albo rejestrować obraz lub dźwięk
podczas Gali tylko wtedy, kiedy uzyskali przed jego rozpoczęciem, pisemną zgodę Organizatora.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowienia pkt.2 niniejszego paragrafu, osoby w tym
punkcie wymienione zostaną wydalone z Hali i zobowiązane są do natychmiastowego wydania
nośników z zarejestrowanym materiałem.

§6
SŁUŻBY PORZĄDKOWE I INFORMACYJNE
1. Do służb Organizatora zaliczają się:
a) Służby organizacyjne,
b) Służby techniczne;
c) Służby medyczne;
d) Służby porządkowe i informacyjne;
2. Służby porządkowe i informacyjne realizują uprawnienia i obowiązki określone w art. 20 i 22
Ustawy.
3. Służby organizacyjne, techniczne, medyczne zobowiązane są nosić w widocznym miejscu
wydane przez Organizatora identyfikatory określające funkcję sprawowaną na Hali.
4. Służby porządkowe i informacyjne winny posiadać identyfikatory określające: nazwę wystawcy,
numer identyfikacyjny, aktualne zdjęcie, okres ważności oraz pieczęć i podpis wystawcy.
5. Organizator wydaje ponadto identyfikatory dla:
a) akredytowanych dziennikarzy prasowych i radiowych oraz fotoreporterów,
b) obsługi technicznej transmisji telewizyjnych,
c) obsługi telekomunikacyjnej na Hali.

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Hali ponoszą odpowiedzialność karną
albo karno-administracyjną.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia biletu (karnetu) bez zwrotu kosztów jego
nabycia.

§8
PRZEPISY KARNE
Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych:
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 2 000 zł.
Art. 56. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
Art. 57a Kto w miejscu i 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 2 000 zł.
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. 2012.576 ), 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 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. 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 artystyczno-rozrywkową, 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.
Art. 66. Wobec sprawców przestępstw, o których mowa w art. 59 i 60 niniejszej ustawy, sąd orzeka
zakaz wstępu na imprezę masową.

Regulamin Gali udostępniony jest:
- przy drzwiach wejściowych na Halę,
- na oficjalnej stronie internetowej www.prommac.pl;

