
REGULAMIN OBIEKTU
- HALI SPORTOWEJ PMOS 

W BUSKU ZDROJU, UL. KUSOCIŃSKIEGO 3

  Regulamin został sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 
o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. Nr 62, poz. 504 ) w celu poprawy 
bezpieczeństwa w obiekcie.

§ 1

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Regulamin obowiązuje w Hali Sportowej PMOS w Busku-Zdroju, ul. 
Kusocińskiego 3.

2. Osoby przebywające w obiekcie podlegają przepisom porządkowym 
dotyczącym tego obiektu. Wejście do obiektu oznacza automatycznie ich 
bezwzględną akceptacje.

§ 2

PRZEZNACZENIE

1. Obiekt jest przeznaczony do organizacji imprez sportowych, 
artystycznych i rozrywkowych  ( mecze, koncerty, akademie ).

§ 3

KONTROLA WEJŚCIA

1. Dyrekcja Hali zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania osób do 
obiektu podczas imprez masowych lub zlecenia tego organizatorowi 
imprezy.

2. Przebywać w obiekcie oraz korzystać z urządzeń znajdujących się 
     w budynku mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważną kartę wstępu 
     lub inny dowód uprawniający do przebywania w obiekcie.
3. Każda osoba wchodząca do obiektu jest obowiązana okazać służbie 

porządkowej bez wezwania swoją kartę wstępu lub dowód uprawniający 
do wstępu. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu 
tożsamości.



4. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób również przy 
użyciu środków technicznych celem stwierdzenia czy nie stanowią one 
zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków 
albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.

5. Dyrekcja zastrzega sobie prawo nie wpuszczania na teren lub wydalenia 
     z terenu osoby, która nie zezwoli na przeszukanie przez funkcjonariuszy 
     służby porządkowej.
6. Osoby, które nie posiadają karty lub innego dowodu wstępu, nietrzeźwe 
     i osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane do 
     obiektu.

§ 4

ZACHOWANIE NA OBIEKCIE

1. Każdy, kto przebywa na obiekcie powinien się zachowywać tak, aby nie 
szkodził i nie zagrażał innym.

2. Uczestnicy imprezy w Hali Sportowej PMOS zobowiązani są stosować 
się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby porządkowej oraz zaleceń 
spikera przekazywanych przez radiowęzeł.

3. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być drożne 
     i przygotowane  w każdej chwili do otwarcia.

§ 5

ZAKAZY

1. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu:
a) napojów alkoholowych,
b) broni wszelkiego rodzaju,
c) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
e) butelek,
f) przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, 

walizki itp.
g) fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,
h) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,
i) „kominiarek” mogących służyć do maskowania się celem 

uniemożliwienia identyfikacji przez policję lub służby porządkowe,
j) zwierząt.



2. Ponad to zakazuje się:
a) wchodzenia do pomieszczeń, które nie są przeznaczone dla uczestników 

imprezy  ( np. pomieszczenia służbowe ),
b) rzucania wszelkimi przedmiotami,
c) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa i obrażania 

jakichkolwiek osób,
d) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków,
e) sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania 

druków lub przeprowadzania zbiórek bez zgody dyrekcji hali,
f) pisania na ścianach budynku, urządzeniach lub drogach, ich malowania 

lub oklejania,
g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania 

budynku,
h) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia 

identyfikacji.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku w obiekcie będą 
pociągnięte do odpowiedzialności karno-dyscyplinarnej.

2. Dyrekcja zastrzega sobie prawo usunięcia z obiektu przez służby 
porządkowe lub policję każdej osoby nie stosującej się do powyższych 
zasad i przepisów lub której obecność w obiekcie jest lub mogłoby

     z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia          
      dla innych osób.
3. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłosić służbie porządkowej na 

obiekcie.


