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Regulamin imprezy masowej (dalej “Regulamin”)

1 Zakres
Niniejszy Regulamin Imprezy Masowej (zwany dalej “Regulaminem”) wraz ze stosownymi przepisami prawa obowiązuje wszystkie
osoby, które wchodzą lub przebywają na udostępnionym obiekcie/terenie imprezy masowej wykorzystywanym w związku z trwającą imprezą masową (dalej “Mecz”). Obiekt/teren imprezy masowej
obejmuje całość przestrzeni stadionowej, w tym wszelkie wejścia
i wyjścia, jak również wszelkie inne oficjalne strefy i infrastrukturę
(dalej „Stadion”), dostępne za okazaniem biletu na Mecz lub innego
dokumentu wstępu ustalonego przez Organizatora.
2 Wstęp
2.1 Wstęp na Stadion jest możliwy wyłącznie za okazaniem biletu na
Mecz zakupionego i wykorzystywanego zgodnie z przyjętymi
warunkami ogólnej sprzedaży biletów, o ile Organizator nie zezwolił
na wstęp na innych warunkach. Bilet na Mecz uzyskany lub wykorzystany niezgodnie z przyjętymi warunkami ogólnej sprzedaży
biletów uznaje się za nieważny, zaś osobie usiłującej wykorzystać
taki bilet zostanie odmówiony wstęp na Stadion lub zostanie ona
usunięta ze Stadionu, z uwzględnieniem dalszych konsekwencji
prawnych.
2.2 Każda osoba (niezależnie od wieku) jest uprawniona do wejścia
na Stadion wyłącznie za okazaniem ważnego biletu na Mecz oraz,
na żądanie, dokumentu potwierdzającego tożsamość (takiego jak
dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna). Bilet na Mecz, jak również dokument potwierdzający tożsamość są okazywane i przekazywane do kontroli przy
wejściu na Stadion oraz na terenie Stadionu na prośbę członka
służb informacyjnych i porządkowych (stewarda) i/lub upoważnionej osoby powołanej przez Organizatora. Odmowa
współpracy w tym zakresie spowoduje odmowę wstępu na Stadion
lub usunięcie ze Stadionu.
2.3 Osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia, mają prawo
wstępu na Stadion wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
2.4 Wjazd i parkowanie pojazdów na terenie Stadionu i/lub w granicach wyznaczonej strefy Stadionu jest dozwolone wyłącznie za
specjalnym upoważnieniem wydanym przez Organizatora.
2.5 Warunki ogólnej sprzedaży biletów określają ważność biletów
na Mecz i zasady korzystania z nich.
2.6 Wyjście ze Stadionu i ponowne wejście na Stadion nie jest możliwe.
3 Środki kontroli osobowej
3.1 Członkowie służb informacyjnych i porządkowych (stewardzi)
lub Policja są upoważnieni do kontroli – w tym z wykorzystaniem
środków technicznych – czy osoby stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, a w szczególności, czy pozostają pod wpływem alkoholu lub narkotyków bądź w posiadaniu broni lub innych
niedozwolonych przedmiotów. Członkowie służb informacyjnych
i porządkowych (stewardzi) lub funkcjonariusze Policji są
upoważnieni do przeglądania odzieży danej osoby oraz i innych
posiadanych przez nią przedmiotów.
3.2 Osoby wykorzystujące bilety na Mecz lub inne dokumenty
wstępu w sposób niedozwolony, niestosujące się do zasad określonych przez Organizatora (lub upoważnionej osoby powołanej
przez Organizatora), członka służb informacyjnych i porządkowych
(stewarda) lub funkcjonariusza Policji na Stadionie, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa bądź objęte lokalnym, krajowym lub
zagranicznym zakazem stadionowym nie zostaną wpuszczone na
Stadion i są zobowiązane niezwłocznie zwrócić bilet do Organizatora, bez prawa do żadnego zwrotu pieniężnego z tego tytułu.
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4 Zachowanie na terenie Stadionu
4.1 Od momentu wejścia na Stadion, wszystkie osoby zobowiązane
są:
(a) postępować w taki sposób, by nie wyrządzić krzywdy, nie zranić,
niepotrzebnie nie blokować innych osób bądź im nie zagrażać i nie
przeszkadzać ani nie uszkodzić czegokolwiek;
(b) stosować się do wytycznych Organizatora (lub dowolnej
upoważnionej osoby powołanej przez Organizatora), członka służb
informacyjnych i porządkowych (stewarda) lub funkcjonariusza
Policji obecnego na Stadionie;
(c) zajmować wyłącznie miejsca im przypisane w posiadanym bilecie na Mecz i korzystać z wyznaczonych ścieżek poruszania się.
Jeżeli ktokolwiek poweźmie wiadomość o szkodach wyrządzonych
w mieniu lub w wyniku wypadku, powinien niezwłocznie podjąć
kroki w celu powiadomienia o tym Organizatora (lub upoważnionej
osoby powołanej przez Organizatora), członka służb
informacyjnych i porządkowych (stewarda) lub funkcjonariusza
Policji na Stadionie.
4.2 Możliwe jest wprowadzenie dalszych wyjątkowych obostrzeń
w celu zapobieżenia zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia bądź
zmniejszenia lub wyeliminowania takiego zagrożenia. Wytyczne
wydane przez członków służb informacyjnych i porządkowych
(stewardów) lub Policję muszą być przestrzegane, a odmowa
współpracy może skutkować usunięciem ze Stadionu.
5 Rejestrowanie i transmisja dźwięku i obrazu
5.1 Osoba obecna na Meczu wyraża zgodę na bycie fotografowanym, fimowanym, rejestrowanym przez Organizatora, i/lub
inne powołane podmioty trzecie, z prawem do użycia, transmitowania, publikowania i licencjonowania, bez uiszczenia opłaty lub innej
formy zapłaty, ich głosu, wizerunku oraz podobizny, które mogą
zostać wykorzystane w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za
pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu
i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych
współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych.
5.2 Osoby obecne na Meczu nie mogą rejestrować, wykorzystywać
ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Stadionu lub Meczu (jak
również wyniku i/lub statystyki) do użytku innego niż wyłącznie
prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych
lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, zdjęć, danych, opisu,
nagrań, wyniku lub statystyki z Meczu w całości lub w części bądź
pomaganie innej osobie/innym osobom w takich działaniach.
6 Niedozwolone przedmioty i zachowanie
6.1 Na Stadion nie mogą być wnoszone następujące przedmioty:
(a) wszelkiego rodzaju broń lub materiały wybuchowe, w tym wszelkie przedmioty, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub
do zadawania ran ciętych, pchnięć lub ran kłutych bądź jako pocisk.
Obejmuje to sztuczne ognie, race, mieszanki dymne, świece dymne
lub inne materiały pirotechniczne;
(b) wszelkiego rodzaju butelki, kubki, dzbanki lub puszki, jak
również inne przedmioty wykonane z tworzywa sztucznego, szkła
lub innego kruchego, tłukącego lub szczególnie twardego materiału;
(c) wszelkiego rodzaju napoje alkoholowe, narkotyki, środki pobudzające lub substancje psychotropowe;
(d) przedmioty i materiały o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, prowokacyjnym, religijnym lub propagandy politycznej;
(e) wszelkie materiały lub przedmioty promocyjne lub komercyjne;
(f ) wszelkie maszty flagowe bądź banerowe. Dozwolone są jedynie
elastyczne maszty plastikowe i tzw. maszty podwójne, których długość nie przekracza 1 m, a średnica 1 cm;

(g) gaz w aerozolu, substancje żrące, łatwopalne, barwniki lub pojemniki zawierające substancje szkodliwe dla zdrowia lub wysoce
łatwopalne. Dozwolone są standardowe zapalniczki kieszonkowe;
(h) profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo lub inne
podobne urządzenia;
(i) duże i nieporęczne przedmioty takie jak kaski, drabiny, stołki,
krzesła (składane), wózki dziecięce, pudła, duże torby, plecaki, walizki i torby sportowe. Dla celów niniejszej zasady przedmioty „duże
i nieporęczne” oznaczają wszelkie przedmioty o wymiarach
większych niż 25 cm x 25 cm x 25 cm, których nie można swobodnie
umieścić w miejscu bezpośrednio pod siedzeniem na Stadionie;
(j) duże ilości papieru i/lub rolek papieru, serpentyny, konfetti itp.;
(k) obsługiwane mechanicznie lub ręcznie urządzenia emitujące
dźwięk takie jak megafony, syreny, wuwuzele, trąbki itp.;
(l) wskaźniki laserowe;
(m) piłki sportowe, plażowe, balony;
(n) drony i inne przedmioty, których użycie może zakłócić zawody.
Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości co do
przedmiotu wnoszonego na Stadion, odpowiedni członek służb
informacyjnych i porządkowych (steward) lub upoważniona osoba
powołana przez Organizatora jest odpowiedzialna za określenie
przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.
6.2 Bez wyraźnego zezwolenia Organizatora na Stadion nie mogą
być wnoszone:
(a) zwierzęta;
(b) banery lub flagi o wymiarach większych niż 2,0 m x 1,5 m.
Dozwolone są mniejsze flagi lub banery, pod warunkiem, że są one
wykonane z materiału uznawanego za niepalny i odpowiadają krajowym regulacjom i normom.
Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości co do
przedmiotu wnoszonego na Stadion, odpowiedni członek służb
informacyjnych i porządkowych (steward) lub upoważniona osoba
powołana przez Organizatora jest odpowiedzialna za określenie
przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.
6.3 Surowo zabrania się podejmowania na terenie Stadionu między
innymi następujących działań:
(a) rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, w szczególności
w kierunku innej osoby lub terenu wokół boiska bądź samego
boiska;
(b) wzniecania pożarów, odpalania sztucznych ogni, rac lub innych
materiałów pirotechnicznych;
(c) wyrażania lub rozpowszechniania propagandy i materiałów lub
sloganów i symboli o charakterze politycznym, religijnym,
rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym;
(d) postępowania w sposób, który może być interpretowany przez
innych jako prowokujący, stwarzający zagrożenie, dyskryminujący
lub obraźliwy;
(e) sprzedaży towarów i biletów, dystrybucji materiałów drukowanych i prowadzenia wszelkich zbiórek lub podejmowania innych
działań promocyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej
zgody Organizatora (lub dowolnej upoważnionej osoby powołanej
przez Organizatora);
(f ) wchodzenia na boisko lub teren wokół boiska;
(g) wspinania się na lub przez konstrukcje i instalacje, które nie
zostały wyraźnie przeznaczone do tego celu;
(h) pisania lub malowania na elementach konstrukcji, instalacji lub
przejść bądź przytwierdzania do nich czegokolwiek;
(i) załatwiania się poza toaletami lub zaśmiecania Stadionu poprzez
wyrzucanie przedmiotów takich jak odpady, opakowania, puste
pojemniki itp.;
(j) stania na krzesełkach na trybunach;
(k) wszelkich innych zachowań niedozwolonych, niebezpiecznych
lub stwarzających zagrożenie.
6.3a Bezwzględnie zabronione jest palenie tytoniu na terenie Sta-

dionu. Używanie tzw. papierosów elektronicznych jest również niedozwolone.
6.4 Bez zezwolenia Organizatora (lub dowolnej upoważnionej
osoby powołanej przez Organizatora), surowo zabrania się podejmowania na terenie Stadionu między innymi następujących
działań:
(a) wchodzenia na teren (np. sale bankietowe/konferencyjne, strefa
dla VIP-ów i mediów itp.), który jest zamknięty dla publiczności lub
na który wstęp jest niedozwolony;
(b) blokowania obszarów otwartych dla ruchu, przejść
i przejazdów, wejść do i wyjść ze strefy dla gości i wyjść ewakuacyjnych lub przeciągającego się przebywania w tych obszarach;
(c) wszelkich innych zachowań niedozwolonych.
6.5 Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu może skutkować nałożeniem następujących kar:
(a) usunięciem ze Stadionu, oraz możliwością przekazania Policji;
(b) anulowaniem i unieważnieniem danego biletu oraz uniemożliwieniem kupna biletów na kolejne imprezy organizowane przez
Organizatora;
(c) przekazaniem stosownych danych osobowych odpowiednim
krajowym związkom piłki nożnej i/lub Policji tak, by możliwe było
wdrożenie właściwych środków, np. zakazu wstępu na krajowe stadiony;
(d) podjęciem przez Organizatora lub inne upoważnione osoby lub
podmioty stosownych kroków prawnych;
(e) wszelkich innych kar lub środków zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Organizator zastrzega sobie wszelkie pozostałe prawa do
wykorzystania innych środków prawnych wedle własnego uznania.
6.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i godziny
Meczu w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej, a w szczególności gdy wynika to z przyczyn atmosferycznych lub innych zdarzeń
niezależnych od organizatora.

cause damage to anything;
(b) follow the instructions of Organiser (or any official appointed by Organiser) or any steward or police officer present at the
Stadium;
(c) occupy the seat allocated to them as described on their
Match ticket and use the appropriate access routes.
If any person becomes aware of any damage caused to any
property or any accident of any kind such person should take
immediate steps to inform Organiser (or any official appointed
by Organiser) or any steward or police officer at the Stadium.
2 Entrance
4.2 Further exceptional demands may be made in order to pre2.1 Persons may only enter the Stadium with a Match ticket ac- vent, reduce or eliminate danger to life, health or property. Inquired and used in compliance with the ticketing terms and structions issued by stewards or police must be followed and
conditions, unless otherwise authorised to do so by Organiser. failure to cooperate may result in expulsion from the Stadium.
Match ticket acquired or used in breach of ticketing terms and
conditions shall be void and any person seeking to use such 5 Sound and image recordings and transmissions
Match ticket will be deemed a trespasser and will be refused 5.1 Any person attending a Match consents to being photoentry or be evicted from the Stadium, and may be liable to fur- graphed, filmed or taped by the Organizer and/or by any third
ther legal action.
parties appointed thereby, which shall have the right to use,
2.2 Entrance to the Stadium shall only be authorised upon pre- broadcast, publish and license, without any requirement for paysentation of a valid Match ticket per person (regardless of age) ment of money or other form of consideration, of such person’s
and, upon request, proof of identity (such as ID, passport, driving voice, image and likeness by means of live or recorded video
license, student card, school card). The Match ticket as well as and/or audio display, broadcast or other transmission or recordproof of identity must be shown and handed over for inspection ing, photographs or any other current and/or future media techon entry and inside the Stadium at the request of any steward, nologies.
safety personnel and/or any other legally authorised persons 5.2 Any person attending a Match shall not take, record and/or
representing the organizer of the Match. Failure to cooperate transmit any sound, image and/or description of the Stadium or
shall result in access to the Stadium being denied or expulsion Match (as well as any result and/or statistics of the Match) other
from the Stadium.
than for his/her exclusive, private and domestic use. It is strictly
2.3 Minors under the age of 13 shall only be authorised to forbidden to disseminate over the Internet, radio, television or
enter the Stadium with an accompanying adult.
any other current and/or future media, any sound, picture,
2.4 Driving and parking of vehicles inside the Stadium and/or image, data, description, result and/or statistics of the Match in
within the Stadium perimeter shall only be permitted with the whole or in part, or to assist any other person(s) conducting
special authorisation of Organiser.
such activities.
2.5 The validity and usability of Match tickets shall be determined according to the ticketing terms and conditions.
6 Prohibited items and conduct
2.6 There is no re-admission to the Stadium.
6.1 The following items may not be brought into the Stadium:
(a) weapons or explosives of any kind, including anything that
3 Personal controls
could be adapted for use as a weapon or to cut, thrust or stab
3.1 Stewards or police shall be entitled to examine – including with, or as a projectile. This includes any fireworks, flares, smoke
through the use of technical aids – whether persons represent a powder, smoke bombs or other pyrotechnics;
security risk, in particular whether they have consumed alcohol- (b) bottles, cups, jugs or cans of any kind as well as other obor drugs or are in possession of weapons or other prohibited jects made from PET, glass or any other fragile, non-shatterproof
items. Stewards or police shall be entitled to search any person’s or especially tough material;
clothing and other items in their possession.
(c) alcoholic beverages of any kind, drugs, stimulants or psy3.2 Persons who make an unauthorised use of Match tickets, chotropic substances;
who do not follow the instructions of Organiser (or any official (d) racist, xenophobic, vulgar, provocative, religious or political
appointed by Organiser) or any steward or police officer at the propaganda objects or materials;
Stadium, or who represent a security risk or who are subject to a (e) any promotional or commercial objects or materials;
local, national or foreign Stadium ban shall be denied access to (f ) flagpoles or banner poles of any kind. Only flexible plastic
the Stadium and shall immediately return their Match ticket to poles and so-called double-poles that do not exceed 1 metre in
Organiser, all without refund.
length and 1 cm in diameter are permitted;
(g) gas spray cans, corrosive, flammable substances, dyes or re4 Conduct inside the Stadium
ceptacles con-taining substances which are harmful to health or
4.1 All persons entering the Stadium shall:
are highly flammable. Standard pocket lighters are permitted;
(a) conduct themselves in such a way that they do not harm, (h) professional cameras, video cameras or other similar devicinjure, endanger or unnecessarily obstruct or annoy others, nor es;

(i) unwieldy objects such as helmets, ladders, stools, (folding)
chairs, strollers, boxes, large bags, rucksacks, suitcases and sports
bags. For the purposes of this rule,“unwieldy” means any objects
which are larger than 25cm x 25cm x 25cm and which cannot be
stowed under the seat in the Stadium;
(j) large quantities of paper and/or rolls of paper, streamers,
confetti;
(k) mechanically or manually operated sound-emitting devices
such as mega-phones, klaxons, vuvuzelas, air-horns, trumpets;
(l) laser pointers;
(m) sport balls, beach balls, balloons;
(n) drones and other items that may disrupt the Match.
The above list is not exhaustive. In case of any doubt with regards to any object being brought to the Stadium, the relevant
steward or official appointed by Organiser shall be responsible
for defining which objects are prohibited or permitted.
6.2 Unless expressly authorised by Organiser the following
items may not be brought into the Stadium:
(a) animals;
(b) banners or flags larger than 2.0 x 1.5 metres. Smaller flags
and banners are permitted provided that they are made from
material which is deemed “non-flammable” and comply with national regulations and standards.
The above list is not exhaustive. In case of any doubt with regards to any object being brought to the Stadium, the relevant
steward or official appointed by Organiser shall be responsible
for defining which objects are prohibited or permitted.
6.3 It is strictly forbidden to do any of the following inside the
Stadium, without limitation:
(a) throw objects or liquids of any kind, particularly in the direction of another person or in the direction of the area around the
pitch or the pitch itself;
(b) start a fire, let off or launch fireworks, flares, or other pyrotechnics;
(c) express or disseminate political, religious, racist, xenophobic, vulgar propaganda and pursuits or slogans and emblems;
(d) act in a way which may be interpreted by others as provocative, threatening, discriminatory or offensive;
(e) sell goods and tickets, distribute printed material and hold
collections or carry out other promotional or commercial activities without prior written authorisation from Organiser (or any
official appointed by Organiser);
(f ) enter the pitch or the area around the pitch;
(g) climb on or over structures and installations not expressly
intended for that use;
(h) write or paint on or affix anything to structural elements, installations or pathways;
(i) relieve oneself anywhere other than in the toilets, or litter
the Stadium by discarding objects such as rubbish, packaging,
empty containers, etc;
(j) stand on seats in the spectator areas;
(k) any other conduct which is prohibited or is dangerous or
threatening.
6.3a Smoking is strictly prohibited in all areas of the Stadium.
The use of electronic cigarettes is also forbidden.
6.4 Unless otherwise authorised to do so by Organiser (or any
official appointed by Organiser), it is strictly forbidden to do any

Broń, materiały wybuchowe, noże, przedmioty, których można
użyć jako broń / weapons, explosives, knives,
anything that could be adapted for use as a weapon

Kaski, parasolki z ostrym zakończeniem /
helmets, umbrellas with sharp points

Butelki, puszki, kubki, dzbanki, opakowania PET, szklane
/ bottles, cups, jugs, cans, objects made from PET, glass

Kominiarki / balaclavas

Materiały pirotechniczne / pyrotechnics

Napoje alkoholowe, narkotyki,
substancje pobudzające, psychotropowe
/ alcohol drinks, drugs, stimulants or psychotropic substances

Materiały rasistowskie, ksenofobiczne, polityczne,
religijne, propagandowe
/ politicial, religious, propaganda materials

Wskaźniki laserowe / laser pointers

Maszty flagowe lub banerowe
o większej długości niż 1 m. i średnicy niż 1cm
/ flagpole max. 1m and ø 1cm

Banery lub flagi o wymiarach większych niż 2.0 m x 1.5 m.
/ flag size max. 2.0 m x 1.5 m

Profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo
/ professional cameras, video cameras

Wuwuzele, trąbki, urządzenia emitujące
dźwięk / vuvuzelas, trumpets,
devices emitting a sound

Zwierzęta / animals

Przedmioty, materiały komercyjne i promocyjne
/ promotional or commercial objects or materials

Gaz w aerozolu, substancje żrące, łatwopalne, barwniki
/ aerosol sprays, corrosive, flammable materials, colorants

Balony, serpentyny, konfetti /
Balloons, streamers, confetti

Pudła, torby, plecaki, walizki i inne wszelkie przedmioty
większe niż 25 cm x 25 cm x 25 cm
/ items larger than 25x25x25 cm

Rolki papieru, duże ilości papieru
/ paper rolls, large quantities of paper

Drony / Drones

Piłki sportowe, plażowe, inne /
Balls

7 Odpowiedzialność
7.1 Każda osoba obecna na Meczu ma świadomość, że przebywa
tam na własne ryzyko oraz że może ponosić odpowiedzialność za
szkody lub straty wynikające z jej działań na Stadionie.
8 Rozdzielność i zmiany postanowień Regulaminu
8.1 Jeżeli właściwy sąd uzna dowolne postanowienie Regulaminu
Meczu za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, pozostała treść
Regulaminu pozostanie w mocy tak, jakby takie nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne postanowienie nie było w niej zawarte.
8.2 Organizator zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania uzasadnionych zmian do Regulaminu, którego najnowsza
i obowiązująca wersja będzie dostępna na stronie internetowej
www.pzpn.pl i na Stadionie.
8.3 W trakcie trwania Meczu (imprezy masowej) przepisy niniejszego Regulaminu są nadrzędne wobec przepisów wewnętrznych Stadionu.
9 Wiążąca wersja językowa
9.1 Regulamin został sporządzony w języku polskim i przetłumaczony na język angielski. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności
pomiędzy poszczególnymi wersjami wiążąca jest wersja polska.
10 Prawo właściwe i jurysdykcja
10.1 Regulamin podlega przepisom prawa polskiego
i zgodnie z nimi będzie interpretowany.
10.2 Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane
będą poddawane pod rozstrzygnięcie właściwego sądu
w Warszawie.

Ground Regulations (hereinafter “RULES”)

1 Scope
These Ground Regulations (hereinafter “Rules”) together with
the relevant local laws shall apply to all persons who enter the
stadium premises used in connection with the ongoing mass
event according to the law of Poland (hereinafter "Match"). Stadium premises shall include all venue areas, including all entrances and exits, as well as all other official areas and facilities
(hereinafter "Stadium") that are accessible with a Match ticket or
other admission document determined by Organiser.

Zabronione Przedmioty / Prohibited items

of the following inside the Stadium, without limitation:
(a) access areas (e.g. function rooms, VIP and media areas, etc.),
which are closed to the public or for which access is unauthorised;
(b) restrict or loiter in areas open to traffic, footpaths and roadways, entrances and exits to visitor areas and emergency exits;
(c) any other conduct which is not authorized.
6.5 Any breach of the Rules may result in the following penalties being imposed:
(a) expulsion from the Stadium and possible handing over to
the police;
(b) cancellation and invalidation of the Match ticket and banning of the offender from all next matches organised by Organiser;
(c) provision of the relevant personal information to respective
national football associations and/or the police so that appropriate measures can be taken, e.g. national stadium bans;
(d) initiating by Organiser or any other authorised persons or
entities of legal proceedings;
(e) any other penalties or remedies in accordance with applicable laws.
Organiser reserves all other rights to pursue other legal remedies at its own discretion.
6.6 The Organiser reserves the right to change the date and
time of the match in case of so-called force majeure, especially
when this is due to weather or other causes beyond the control
of the Organiser.
7 Liability
7.1 Any person attending a Match acknowledges that he/she
does so at their own risk and that he/she may be liable for
damage or loss resulting from any of his/her acts at the Stadium.
8 Severability and amendments
8.1 Should any provision of the Rules be declared void, ineffective or unenforceable by any competent court, the remainder of
the Rules shall remain in effect as if such void, ineffective or unenforceable provision had not been contained.
8.2 Organiser reserves the right to make reasonable amendments to the Rules from time to time, the latest and effective
version of which shall be available on www.pzpn.pl and at the
Stadium.
8.3 During the Match (mass event), these Rules shall take precedence over the internal rules of the Stadium.
9 Authentic text
9.1 The Rules have been drafted in Polish and translated into
English. In the event of any discrepancy between the texts, the
Polish text shall prevail.
10 Applicable law and jurisdiction
10.1 The Rules shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of Poland.
10.2 All disputes arising from or related to the Rules shall be submitted to the competent court in Warsaw.

ZAKAZ PALENIA NA sTADIONIE

NO SMOKING AT THE sTADIUM
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