
WYCIĄG Z REGULAMINU STADIONU MIEJSKIEGO

§1
1. Niniejszy regulamin obowiązuje na obszarze Stadionu Miejskiego w Serocku w czasie imprez 

organizowanych przez OSiR lub innych organizatorów. 
2. Stadion stanowi własność komunalną Miasta Serock i jest administrowany przez Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Serocku, ul. Pułtuska 47 
§3

1. Widzowie na stadionie muszą podczas meczu lub innej imprezy przebywać na trybunach, lub 
w miejscu wskazanym przez służby porządkowe. 

2. W dniu meczu lub innej imprezy, przed jej rozpoczęciem oraz w czasie jej trwania, zabrania się 
widzom przebywania w miejscach do tego nie przeznaczonych 

3. Porządek oraz bezpieczeństwo widzów w czasie imprezy zapewnia służba porządkowa 
powołana przez organizatora imprezy. 

§4
1. Osoby wchodzące na stadion obowiązane są przestrzegać przepisy porządkowe regulaminu 

oraz stosować się do poleceń służby porządkowej. 
2. Każdy, kto przebywa na stadionie jest obowiązany zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie 

zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników imprezy. 
3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa widzów i innych uczestników imprezy oraz w celu uniknięcia 

niebezpieczeństw, widzowie obowiązani są wykonywać polecenia służby porządkowej. 
§5

1. Każdy wchodzący na stadion w dniu meczu lub uczestnik danej imprezy organizowanej na 
stadionie obowiązany jest posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem), który okaże na 
każdorazowe wezwanie służb porządkowych na terenie obiektu. W przypadku w/w dokumentu 
osobie takiej uniemożliwia się uczestnictwo w organizowanej imprezie masowej 

4. Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, chronionego mienia 
stadionu, zakłócające imprezę oraz nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających 
lub substancji psychotropowych, będą usuwane ze stadionu przez służby porządkowe i 
przekazywane policji. 

§6
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na stadionie następujących przedmiotów i materiałów: 
a)      broni wszelkiego rodzaju
b)      pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących
c)      przedmiotów i urządzeń służących do miotania np. proce itp.
d)      Ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych itp.
e)      Butelek, kubków, puszek lub innych pojemników wykonanych z kruchego, pękającego lub 

szczególnie twardego materiału
f)        Przedmiotów, które mogłyby być użyte do rzucania i uderzania np. kije itp.
g)      Urządzeń do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym
h)      Napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
psychotropowych przypadku ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych itp. Dopuszcza się 
ewentualną
możliwość wykorzystania ich na stadionie tylko za zgodą organizatora imprezy masowej.

§8
1. Osoby nie stosujące się do regulaminu porządkowego i nie wykonujące poleceń wydanych 

przez organizatora imprezy lub służbę porządkową- podlegają odpowiedzialności karnej na 
podstawie przepisu z art.54- 61 Ustawy z dnia 20.03.2009 o bezpieczeństwie imprez 
masowych (Dz.U.Nr. 62 z późniejszymi zmianami i Kodeksu Wykroczeń 

2. W razie ukarania za wykroczenia popełnione w związku z imprezą masową, można orzec karę 
dodatkową –zakaz wstępu na imprezy masowe na okres od 3 do 12 miesięcy.


