
 

REGULAMIN STREFY KIBICA W WIERUSZOWIE 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorami Strefy Kibica są Gmina Wieruszów, Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w 

Wieruszowie oraz Wieruszowski Klub Sportowy „PROSNA”.  

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej 2020 (2021), będą przebywać na terenie Strefy Kibica w Wieruszowie. Każda osoba 

przebywająca na tym terenie w trakcie transmisji obowiązana jest stosować się do postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa w Strefie Kibica poprzez określenie zasad 

zachowania się osób przebywających na jej terenie. 

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie Strefy Kibica. 

1. Strefa Kibica obejmuje wyznaczony barierkami teren usytuowany w Rynku w Wieruszowie.  

2. Transmisje meczy odbywające się w Strefie Kibica mają charakter otwarty, darmowy z ograniczoną 

liczbą miejsc. Maksymalna liczba miejsc- 50.  

3. Osoby małoletnie (do 13 roku życia) mogą przebywać w Strefie Kibica wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru transmitowanych meczów. 

5. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Strefy Kibica zobowiązane są zachować się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu 

oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.  

6. W Strefie Kibica zakazane jest: 

- niszczenie infrastruktury, wyposażenia i sprzętu, 

- spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających lub  psychotropowych, 

- jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić 

zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Strefy Kibica, 

-  wprowadzanie zwierząt. 

7. Zabrania się wnoszenia do Strefy Kibica: 

- napojów alkoholowych, 

- materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, 

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

- materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

-wszelkich środków odurzających. 

8. Do  Strefy Kibica zakazuje się wstępu uczestnikowi: 

- znajdującemu się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub 

innych podobnie działających środków, 



- zachowującemu się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającemu zagrożenie dla 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

9. Służby porządkowe Organizatora uprawnione są do wydawania poleceń porządkowych osobom 

zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku 

niewykonania tych poleceń- wezwania ich do upuszczenia Strefy Kibica.  

10. Osoby przebywające w Strefie Kibica mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie 

natężonego hałasu mogącego spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy przebywają na terenie 

Strefy Kibica na własne ryzyko. 

11. Uczestnik  transmisji w Strefie Kibica zobowiązany jest stosować się do aktualnych Rozporządzeń 

Rady Ministrów oraz przepisów sanitarnymi związanych z panującym stanem epidemicznym (dystans, 

maseczki itp.).  

12. Regulamin obowiązuje w okresie funkcjonowania Strefy Kibica tj. w czasie trwania Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej 2020. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 


