
UCHWAŁA NR XLVIII/326/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 oraz 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/326/2018

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Regulamin
organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej meczów piłki nożnej 

niemających charakteru masowej imprezy sportowej

Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) meczu – należy przez to rozumieć mecz piłki nożnej IV ligi i lig niższych (w tym także mecz pucharowy na 
szczeblu danego związku piłki nożnej) niemający charakteru masowej imprezy sportowej;

2) organizatorze – należy przez to rozumieć prezesa klubu sportowego, na terenie którego rozgrywany jest mecz 
lub osobę wyznaczoną z zarządu klubu;

3) obiekcie – należy przez to rozumieć stadion lub boisko sportowe wraz z infrastrukturą, na którym rozgrywany 
jest mecz;

4) koordynatorze ds. bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za problematykę ochrony 
i bezpieczeństwa;

5) służbach – należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez organizatora podległe koordynatorowi ds. 
bezpieczeństwa, odpowiedzialne za ład i porządek publiczny, posiadające charakterystyczne oznakowanie 
pozwalające na ich identyfikację (np. kamizelki z napisem);

6) uczestnikach – należy przez to rozumieć kibiców i inne osoby przebywające na obiekcie z wyjątkiem piłkarzy, 
koordynatora ds. bezpieczeństwa oraz podległych mu służb.

§ 2. 1. Każdy mecz organizowany na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznych 
powinien posiadać wskazanego organizatora.

2. Informacja ze wskazanym terminem i miejscem rozgrywek, przewidywaną liczbą kibiców, danymi 
organizatora i koordynatora ds. bezpieczeństwa oraz liczbą pracowników służb, powinna być przesłana do 
Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

Obowiązki organizatora imprezy, członków służb oraz uczestników imprezy

§ 3. Organizator ma obowiązek:

1) zapewnić techniczne przygotowanie obiektu w taki sposób, aby nie występowały zagrożenia dla uczestników 
meczu;

2) utrzymać porządek i spokój w obrębie obiektu przed rozpoczęciem meczu, w trakcie jego trwania i po 
zakończeniu;

3) opracować „Regulamin meczu” uwzględniający niniejszy Regulamin oraz umieścić go w sposób 
umożliwiający zapoznanie się uczestników z przedmiotowym regulaminem;

4) wyznaczyć koordynatora ds. bezpieczeństwa;

5) zapewnić odpowiednią liczbę pracowników służb;

6) w przypadku zbiorowego zakłócenia ładu i porządku publicznego na obiekcie, gdy służby nie będą w stanie 
zaprowadzić porządku, zwrócić się o interwencję do Policji.

§ 4. Pracownicy służb mają obowiązek:

1) czuwać nad spokojem i porządkiem publicznym na obiekcie;
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2) upominać uczestników naruszających ład i spokój na obiekcie, a w razie konieczności wyprowadzać ich 
z obiektu i przekazywać Policji lub Straży Miejskiej;

3) posiadać charakterystyczne oznakowanie pozwalające na ich identyfikację (np. kamizelki z napisem);

4) wykonywać polecenia koordynatora ds. bezpieczeństwa.

§ 5. Uczestnicy mają obowiązek:

1) zapoznać się z wprowadzonym Regulaminem i przestrzegać jego postanowień;

2) wykonywać polecenia pracowników służb.

Uprawnienia uczestnika imprezy

§ 6. 1. Uczestnik imprezy ma prawo:

1) przebywać na terenie obiektu w czasie trwania meczu, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez organizatora do 
czasu zakończenia meczu;

2) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu, wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie 
koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego 
oraz określonych niniejszym Regulaminem i Regulaminem meczu;

3) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno - sanitarnego, jeżeli takie są udostępnione dla uczestników 
imprezy, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

2. Uczestnik meczu (imprezy) jest uprawniony do:

1) składania skarg;

2) żądania od organizatora zwrotu kosztów, które uczestnik imprezy poniósł za niewykorzystane bilety 
uprawniające do wstępu na obiekt z winy bądź przyczyn zależnych od organizatora.

Działania zabronione na obiekcie

§ 7. 1. Zabrania się w szczególności :

1) wszystkim osobom przebywającym na obiekcie podejmowania działań, które mogą zagrozić porządkowi, 
spokojowi i bezpieczeństwu publicznemu;

2) wytwarzania hałasu zakłócającego przebieg meczu;

3) wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla uczestników meczu m. in. na płytę główną boiska, pomieszczenia 
służbowe, płoty, maszty, konstrukcje, instalacje itp.:

4) rzucania przedmiotami;

5) rozniecania lub podsycania ognia, odpalania petard, fajerwerków, świec dymnych oraz innych środków 
pirotechnicznych;

6) wyrażania lub eksponowania haseł, symboli, sloganów o treści  rasistowskiej, ksenofobicznej, wulgarnej, 
politycznej lub religijnej;

7) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi;

8) zaśmiecania terenu obiektu, niszczenia jego urządzeń poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie itp.;

9) spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i substancji psychotropowych lub innych podobnie 
działających środków;

10) postępowania w sposób, który może być interpretowany przez innych uczestników jako prowokujący, 
stwarzający zagrożenie, dyskryminujący, wulgarny lub obraźliwy;

11) wnoszenia, wprowadzania i posiadania na obiekcie:

a) przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz innych 
przedmiotów, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do zadawania ran ciętych, pchnięć lub ran 
kłutych bądź jako pociski, w tym także parasoli o ostrym zakończeniu,
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b) materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym fajerwerków, kul świecących, rac, lamp 
stroboskopowych, mieszanek dymnych, świec dymnych, petard hukowych itp.,

c) wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych lub innych 
podobnie działających środków,

d) butelek, puszek, jak również innych przedmiotów wykonanych z tworzywa sztucznego, szkła lub innego 
kruchego, tłukącego lub szczególnie twardego materiału,

e) materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, politycznym, religijnym,

f) materiałów lub przedmiotów promocyjnych lub komercyjnych,

g) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących, łatwopalnych lub farbujących,

h) dużych rozmiarów drzewców flagowych z wyjątkiem elastycznych, lekkich masztów plastikowych, których 
długość nie przekracza 1 m, a średnica 1 cm,

i) przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym w szczególności wszelkich 
przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,

j) dużych i nieporęcznych przedmiotów (wymiary przekraczające 25x25x25 cm),

k) dużych ilości papieru,

l) rolek papieru, serpentyn itp.,

m) wskaźników laserowych,

n) zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników,

o) transparentów, banerów lub flag o wymiarach większych niż 2,0 m x 1,5 m,

p) kominiarek,

r) dronów;

12) w razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na obiekt, odpowiedni członek służb organizatora jest 
odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.
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