
REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO  

WE WROCŁAWIU PRZY AL. ŚLĄSKA 1 
 

§1 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 
Nr 62, poz. 504) wprowadza się niniejszy regulamin obiektu sportowego, zwanego dalej Stadionem. 

Regulamin obowiązuje  na obszarze Stadionu Miejskiego we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1. Osoby 
przebywające na terenie Stadionu podlegają przepisom prawa, przepisom polskich i międzynarodo-
wych organizacji sportowych oraz przepisom niniejszego Regulaminu. Wejście na teren Stadionu 
oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów na nim obowiązujących.   

 

§2 

1. Ilekroć mowa w regulaminie o Organizatorze, dotyczy to zarówno podmiotu, który jest organizato-
rem imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), jak i właściciela obiektu. 

2. Stadion jest miejscem, na którym rozgrywane są mecze piłki nożnej oraz organizowane inne im-
prezy sportowe, rozrywkowe, kulturalne a także prowadzona jest działalność rekreacyjna, han-
dlowa i usługowa, w tym biurowa, parkingowa oraz gastronomiczna. 

3. Wszystkie mecze piłkarskie są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami UEFA, FIFA i PZPN. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie wyznaczonego terminu spotkania, z przy-
czyn niezależnych od niego. 

5. W przypadku opóźnienia meczu lub zmiany jego terminu decyzję o zwrocie należności za bilety 
wstępu podejmuje Organizator. 

6. Teren stadionu nie jest powszechnie dostępny. 

7. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radio-
we, telewizyjne, filmowanie, wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie 
za zgodą organizatora i/lub właściciela. 

 

§3 

Warunkiem uczestnictwa w meczach piłki nożnej lub innych imprezach sportowych, rozrywkowych lub 
kulturalnych organizowanych na stadionie jest: 

1. Posiadanie   wydanej przez WKS Śląsk Wrocław S.A. imiennej karty Klubu Kibica (do momentu 
wprowadzenia kart Klubu Kibica, uczestnicy na wniosek organizatora  obowiązani są do pozosta-
wienia danych : wizerunku twarzy, imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz nr PESEL). 

2. Posiadanie ważnego biletu ( abonamentu ), identyfikatora, akredytację dziennikarską lub innego 
dokumentu wydanego przez organizatora na dany mecz lub inną imprezę sportową, rozrywkową 
lub kulturalną. 

3. Posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.  

4. W momencie wchodzenia na stadion zdjęcie czapek, kapturów i innych przedmiotów utrudniają-
cych identyfikacje osób. 



§4 

Osoby poniżej 13. roku życia mogą uczestniczyć w charakterze widza w meczach piłki nożnej   organi-
zowanych na stadionie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

 

§5 

Organizator imprezy uprawniony jest do zmiany zasad wchodzenia i przebywania na stadionie, o czym 
będzie informować poprzez media, Internet etc. 

 

§6 

1. Uczestnik imprezy organizowanej na stadionie, wchodzący lub przebywający na nim zobowiązany 
jest zachować dokumenty uprawniające go do przebywania na stadionie przez cały czas trwania 
imprezy oraz okazać je na każde żądanie służb porządkowych, informacyjnych lub Organizatora.  
Bilet jednorazowy traci ważność z chwilą opuszczenia imprezy. 

2. Uczestnik imprezy organizowanej na stadionie, wchodzący lub przebywający na niej ma obowiązek 
na każde wezwanie służb porządkowych, informacyjnych lub organizatora poddać się kontroli ba-
gażu i odzieży. 

 

§7 

Uczestnik imprezy  organizowanej na stadionie zobowiązany jest zajmować miejsca siedzące w sekto-
rach i miejscach oznaczonych na bilecie lub abonamencie; zobowiązany jest  również stosować się do 
zarządzeń policji, służb porządkowych, informacyjnych, organizatora oraz komunikatów ogłaszanych 
przez spikera. 

 

§8 

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu, w szczególności: 
a) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla 

życia i zdrowia ludzi lub mienia;  
b) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu 

oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;  
c) pojemników z płynem lub produktem spożywczym wykonanych z twardego materiału, w tym 

butelek plastikowych (pełnych lub pustych);  
d) alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;  
e) kasków, parasoli o ostrym zakończeniu;  
f) materiałów, zawierających treści rasistowskie,  lub wulgarne;  
g) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;  
h) przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod sie-

dzenie;  
i) trąbek, tzw. wuwuzeli oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;  
j) wskaźników laserowych;  
k) materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora impre-

zy/właściciela/zarządcy/użytkownika obiektu;  
l) kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub 

obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;  
 



§9 

Bezwzględnie zabrania się wstępu i przebywania na stadionie osób będących pod  wpływem narkoty-
ków lub środków odurzających, oraz osób w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu we krwi prze-
kracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość).1 Uczestnik imprezy zobo-
wiązany jest poddać się kontroli alkomatem przez uprawnione do tego podmioty. 

 

§10 

Uczestnikom imprez organizowanych na stadionie, pod rygorem objęcia czasowym lub stałym zaka-
zem wchodzenia na Stadion ( np. poprzez unieważnienie karty Klubu Kibica ) 

zakazuje się: 

1. wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla uczestników imprezy tj. płytę boiska, pomieszczenia 
służbowe, płoty, barierki, maszty, słupy, obszary wydzielone przez służby porządkowe ( np. strefy 
buforowe ), itp.; 

2. zajmowania miejsc w sektorach i w miejscach innych niż oznaczone na bilecie ( abonamencie ) 
wstępu; 

3. zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez służby 
porządkowe lub organy Policji, 

4. rzucania jakimikolwiek przedmiotami, szczególnie na płytę boiska lub w innych uczestników; 

5. wzniecania ognia, zapalania petard, fajerwerków i innych środków pirotechnicznych; 

6. używania „kominiarek” lub innych przedmiotów utrudniających identyfikację; 

7. głoszenia i wywieszania haseł ( symboli np. na flagach, pieśni ) o treściach obscenicznych, wulgar-
nych, obraźliwych, rasistowskich itp.; 

8. używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania 
jakichkolwiek osób,  

9. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania Stadionu, niszczenia mienia na 
Stadionie; 

10. uczestniczenia w meczach piłkarskich organizowanych na stadionie osobom wobec których został 
orzeczony zakaz stadionowy; 

11. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;  

12. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników, których właściciel winien posiadać 
stosowne dokumenty zwierzęcia.  

 

§11 

1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest ściśle i sumiennie wypełniać postanowienia niniejszego regu-
laminu – pod rygorem niedopuszczenia  do imprezy bądź wydalenia z miejsca jej odbywania, nie-
zależnie od tego czy poszczególne punkty niniejszego regulaminu taki rygor przewiduje.  

                                                 
1
 Art. 8a. 1. Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, poda-

wanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu. 
2. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyzna-

czonych.  

 

 



2. Wobec sprawcy naruszenia regulaminu organizator imprezy masowej będącej meczem piłki nożnej 
może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych imprezach maso-
wych przeprowadzanych przez tego organizatora. Od zastosowania zakazu klubowego osobie uka-
ranej służy prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu prowadzącego rozgrywki w 
terminie i w trybie przez niego określonym. 

3. Zarząd Stadionu Miejskiego zastrzega sobie prawo wniesienia do Klubu o unieważnienie kart Klubu 
Kibica, a do organizatorów imprez abonamentów lub innych dokumentów uprawniających do wej-
ścia na stadion na wniosek Policji lub Sądu. 

4. Osoby przebywające na stadionie powinny zachować się w sposób nie przeszkadzający i nie zagra-
żający innym osobom. 

 

§12 

1. Służby Organizatora winny posiadać wydane przez niego identyfikatory określające funkcję spra-
wowana n stadionie. 

2. Do służb Organizatora zalicza się: 

a. Służby organizacyjne , 

b. Służby techniczne, 

c. Służby medyczne, 

d. Służby informacyjne 

e. Służby porządkowe, w tym pracownicy agencji ochrony osób i mienia. 

3. Wyżej wymienione służby  powinny posiadać identyfikatory zawierające oznaczenie wystawcy, 
numer identyfikacyjny, fotografię oraz okres ważności. 

 

§13 

Zarząd Stadionu Miejskiego zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na 
Stadionie szkody, w tym naruszenie dobrego imienia Klubu grającego na obiekcie, jakiegokolwiek in-
nego wykonawcy lub artysty lub spowodowanie zamieszek albo uczestniczenie w nich. 

 

§14 

Zarząd Stadionu Miejskiego informuje, że imprezy odbywające się na stadionie są rejestrowane i 
utrwalane. 

 

 

  

Zarząd Stadionu Miejskiego we Wrocławiu 


