Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 59/2021
Dyrektora CSiR
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26.10.2021 r.

REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ „CENTRUM”
§1

1.

Hala Widowiskowo - Sportowa „Centrum” w Dąbrowie Górniczej jest obiektem będącym
w zarządzie Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.

2.

Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej „Centrum”
przy Alei Róż nr 3 w Dąbrowie Górniczej z wyłączeniem pomieszczeń kawiarni z uwagi
na jej wydzielenie celem wydzierżawienia podmiotom gospodarczym.

3.

Osoby przebywające na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej „Centrum” podlegają
przepisom porządkowym określonym w Regulaminie, przepisom szczególnym wydanym
przez Organizatora imprezy oraz ogólnym przepisom prawa obowiązującego w Polsce.

4.

Osoby przebywające w pomieszczeniach kawiarni podlegają przepisom porządkowym
określonym

przez

dzierżawcę

tego

lokalu

oraz

ogólnym

przepisom

prawa

obowiązującego w Polsce.
5.

Osoby chcące wejść z kawiarni do innych pomieszczeń Hali Widowiskowo - Sportowej
„Centrum” zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się niniejszemu
Regulaminowi.
§2

1.

Hala Widowiskowo - Sportowa „Centrum” jest miejscem organizowania imprez
masowych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, a także wystaw, targów
i sympozjów naukowych itp.

2.

Hala Widowiskowo - Sportowa „Centrum” jest obiektem powszechnie dostępnym,
przy czym:
a. osoby małoletnie (do ukończenia 13 lat) mogą przebywać w tym obiekcie wyłącznie
pod opieką rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletnich opiekunów faktycznych,
b. osoby małoletnie (od 14 do ukończenia 18 lat) muszą przy wejściu do obiektu
bez wezwania okazać do wglądu służbie porządkowej lub informacyjnej legitymację
szkolną albo dowód osobisty celem dokonania w razie potrzeby stosownego

sprawdzenia. Bez okazania takiego dokumentu osoby małoletnie nie będą
wpuszczane do Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum”,
c. wszyscy uczestnicy imprezy powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny
dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości,
3.

Przebywanie

na

Hali

Widowiskowo-Sportowej

„Centrum”

odbywa

się

zgodnie

z kalendarzem imprez oraz planem wykorzystania obiektu zatwierdzonym przez
Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.
4.

Na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum” zainstalowany jest system
monitoringu pozwalający na rejestrację:
a. wizerunku każdej osoby wchodzącej do obiektu,
b. przebiegu imprezy i zachowania publiczności,
c. osób przebywających w pomieszczeniach służbowych i zapleczu obiektu.

Celem

monitoringu jest

przebywających

na

zapewnienie porządku publicznego,
terenie

monitorowanym,

bezpieczeństwa osób

ochrony

przeciwpożarowej

i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia (art. 9a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o
samorządzie gminnym).
§3

1.

Zabrania się uczestnikom imprezy wnoszenia i posiadania na terenie Hali WidowiskowoSportowej „Centrum”:
a.

napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,

b.

broni wszelkiego rodzaju,

c.

przedmiotów niebezpiecznych, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,

d. pojemników z gazami, substancjami żrącymi, trującymi lub farbującymi albo innych
przedmiotów i urządzeń służących do ich rozpylania,
e.

butelek szklanych i metalowych puszek,

f.

przedmiotów o dużych gabarytach jak drabiny, stoliki, krzesła, skrzynie, walizki itp.,

g. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo
niebezpiecznych,
h.

drzewców do flag i transparentów,

i. instrumentów i urządzeń mechanicznych do wytwarzania nadmiernych dźwięków
i hałasów,
j.

specyficznych składników ubioru służących do maskowania twarzy w celu
utrudnienia identyfikacji,

2.

Ponadto zabrania się uczestnikom imprezy:

a. wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (boisko i jego
zaplecze, wszelkie pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, dach,
konstrukcje obiektu, okna, parapety, barierki na widowni, reżyserka, winda itp.),
b. rzucania jakimikolwiek przedmiotami na boisko, na zawodników i na uczestników
imprezy,
c. używania wulgarnego i obscenicznego słownictwa, obrażania jakichkolwiek osób,
wywieszania

oraz

eksponowania

napisów

i

transparentów

o

obraźliwej,

prowokacyjnej lub zabronionej treści,
d.

rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, odpalania petard i rac,

e.

palenia tytoniu i papierosów w tym papierosów elektronicznych wewnątrz Hali
Widowiskowo-Sportowej „Centrum”,

f. sprzedawania jakiegokolwiek towaru, biletów, kart wstępu bez zgody Organizatora
imprezy,
g. rozdawania jakichkolwiek druków i ulotek, prowadzenia agitacji oraz prowadzenia
zbiórek pieniężnych lub innej kwesty bez zgody Organizatora imprezy,
h. pisania, rysowania lub malowania na budowlach, ścianach i urządzeniach oraz
ich oklejania jakimikolwiek drukami,
i.

zaśmiecania obiektu,

j.

wprowadzania zwierząt,

k.

zasłaniania twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację.
§4

1.

Na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum” mogą przebywać oraz korzystać
z niej tylko osoby posiadające ważną kartę (bilet) wstępu lub inny dokument
uprawniający do przebywania w obiekcie lub też będące członkiem grupy formalnej,
która odbywa zajęcia na podstawie stosownej umowy.

2.

Każdy jest zobowiązany przy wejściu na Halę Widowiskowo-Sportową „Centrum”
bez wezwania

okazać

służbie

porządkowej

i

informacyjnej,

Organizatorowi

lub upoważnionej przez niego osobie kartę (bilet) wstępu względnie inny dokument
uprawniający do wstępu na imprezę.
3.

Służba porządkowa i informacyjna jest uprawniona w szczególności do:
a. nie wpuszczania do obiektu i usuwania z niego osób będących pod wpływem
alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających
środków, jak i nie posiadających ważnej karty (biletu) lub innego dokumentu
uprawniającego do wstępu lub usiłujących wnosić przedmioty wymienione w § 3
pkt 1,

b. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że wnoszą
one broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki
odurzające lub substancje psychotropowe,
c. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
d. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej oraz w innej formie
korzystania z obiektu,
e. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek na imprezie
lub w obiekcie lub osobom zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy
lub regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich
do opuszczenia imprezy lub obiektu,
f.

stosowania siły fizycznej i przymusu bezpośredniego w przypadkach przewidzianych
w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez
masowych i art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia,

g. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także dla dóbr powierzonych ochronie
oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych,
h. usuwania

z

terenu

Hali

Widowiskowo

-

Sportowej

„Centrum”

osób

nie przestrzegających regulaminu.
4.

Organizator imprezy masowej może odmówić wstępu na nią lub przy pomocy służby
porządkowej i informacyjnej usunąć z niej osobę:
a.

wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezy masowe,

b.

znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.,

c. posiadającej broń, niebezpieczne przedmioty, alkohol, środki narkotyczne, materiały
wybuchowe i pirotechniczne jak i pożarowo niebezpieczne,
d. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku na imprezie,
e. której wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
f. a także w innych sytuacjach przewidzianych przez obowiązujące przepisy.
5.

Z czynności wymienionych w pkt. 3 i 4 służba porządkowa i informacyjna sporządza
notatkę

służbową.

jest przekazywana

Po

akceptacji

niezwłocznie

Policji

Organizatora
wraz

ze

imprezy
sprawcą

i posiadanymi przez niego zakwestionowanymi przedmiotami.

notatka
czynu

służbowa

zabronionego

§5

1.

Osoby przebywające na terenie Hali Widowiskowo - Sportowej „Centrum” powinny
zachowywać się w sposób kulturalny, nie zagrażający pozostałym jej użytkownikom i nie
stwarzający zagrożenia dla samego obiektu.

2.

Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń Organizatora imprezy,
policji, służb porządkowych i informacyjnych oraz do zaleceń podawanych w formie
komunikatów przez spikera prowadzącego imprezę.

3.

Na

czas

ds.

trwania

Bezpieczeństwa,

imprezy

masowej

który

jego

w

Organizator

imieniu

kieruje

powołuje
służbami

Kierownika
porządkowymi

i informacyjnymi oraz czuwa nad bezpieczeństwem jej uczestników.
4.

W trakcie trwania imprezy masowej wszystkie wejścia, wyjścia, przejścia i drogi
ewakuacyjne muszą być drożne i wolne od jakichkolwiek przeszkód.
§6

1.

Wobec osób naruszających zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Hali
Widowiskowo - Sportowej „Centrum” zostaną zastosowane przewidziane prawem
zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej.

2.

Wypadki

oraz

szkody

należy

natychmiast

zgłaszać

Organizatorowi

imprezy

za pośrednictwem służby porządkowej lub informacyjnej.
3.

Odpowiedzialność

cywilną

z

tytułu

szkód

wyrządzonych

uczestnikom

imprez

organizowanych w Hali Widowiskowo - Sportowej „Centrum” ponosi bezpośrednio
ich Organizator.
4.

W sprawach nie ujętych w regulaminie, a związanych z przeprowadzanymi
w

Hali

Widowiskowo

-

Sportowej

„Centrum”

imprezami

mają

zastosowanie

w odpowiednim zakresie przepisy:
a. Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku,
b. Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku,
c. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wymogów
jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby
informacyjne,
d. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Klauzula informacyjna – Hala Centrum
Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119). Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że :
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie
Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez Dyrektora.
2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej powołano Inspektora Ochrony Danych w
przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 32- 261 20 10 wew.
125.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu :
 Art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku zarejestrowanego przez system
monitoringu. Wejście równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w
zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery
systemu.
 Art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy polegające na: wstępie bezpłatnym lub płatnym na organizowane imprezy
masowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne, a także wystawy, targi, sympozja naukowe.
 Art. 6 ust. 1 lit. c - realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze takich jak
prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeń finansowych, w tym podatkowych związanych z
sprzedażą biletu lub karnetu oraz wystawieniem faktury oraz przetwarzanie wynika z przepisów
prawa - zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, przeciwdziałania przypadkom naruszenia
spokoju i porządku w miejscach publicznych, utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub
wykroczenia oraz ochrony obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. (art. 9a ust 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym).
 art. 6 ust. 1 lit. e - wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym w związku z art. 7
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu wykonania zadań własnych
gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do przetwarzania następującym
kategoriom odbiorców, którymi mogą być upoważnieni pracownicy/współpracownicy
Administratora Danych, którzy w ramach wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich
dostęp, partnerzy Administratora Danych przetwarzający dane w ramach zawartych umów
powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy, np. dostawcy systemów
informatycznych i usług IT, kancelarie prawne.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego
zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów ustalony zgodnie z
odrębnymi przepisami.
6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody art.6 ust.1 lit. a dane będą
przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zgodę można cofnąć w dowolnym
momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
przed jej cofnięciem.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. W
powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji celów oraz niezbędne do wystawienia
faktury.

