Regulamin Gali
III Słubicka Gala MMA – Gladiator Arena XI
REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW
- na imprezę o charakterze sportowym(walki w klatce) .
I
1. ZASADY OGÓLNE:
1.1 ZAKUP BILETÓW
Bilety można nabywać od dnia 15.08.16 Do wyczerpania biletów. Ilość miejsc ograniczona
CENA BILETU:
PILNE: OGRANICZONA LICZBA BILETÓW.
– Trybuna 40 zł
- 700 zł I rząd, 600 zł II rząd, 500 zł III rząd ( z cateringiem obsługiwanym przez Pizzerię
Sycyliana Słubice oraz Arkadasz kebab ). Stolik VIP Na 4 osoby
UWAGA: CENY BILETÓW W DZIEŃ IMPREZY(, JEŻELI POZOSTANĄ BILETY)
50 zł - TRYBUNA
800, 700, 600 zł – stolik VIP (4.os)
(Zakupiony bilet jest oznaką, że uczestnik danej imprezy zapoznał się z jej regulaminem. W
przypadku złamania regulaminu zostaną powiadomione odpowiednie służby porządkowe.
Regulamin imprezy poniżej.)

UWAGA: Wstęp dla wszystkich!!
Rezerwacja biletów na imprezę nie jest obowiązująca, bilet można nabyć u organizatora jak i w
wyznaczonych punktach sprzedaży, (które wyznacza organizator).
Można skorzystać z opcji rezerwacji biletów, która odbywa się na zasadzie: zamówienia,
dokonania
przelewu, odbiór w dniu imprezy nie później niż 1 godziny przed rozpoczęciem imprezy.
1.2 Rezerwacja
Po dokonaniu rezerwacji telefonicznej u organizatora, należy w przeciągu 2 dni roboczych
dokonać
zapłaty w biurze organizatora
1. Bilety(punkty sprzedaży)
Bilet można nabyć bezpośrednio u organizatora (pod nr. Telefonu 957582501 oraz 506400887)
jak i wyznaczonych punktach
SŁUBICE
● SEKRETARIAT SOSIR SŁUBICE, UL. SPORTOWA 1 ( W GODZ. 7.00-15.00),
TEL. 95 758 2501
● RECEPCJA HOTELU SOSIR SŁUBICE, UL. SPORTOWA 1, (24 H),
TEL. 95 758 2049
● HALA SPORTOWA SOSIR, UL. PIŁSUDSKIEGO 13 (W GODZ. 8-15),
TEL. 95 758 0374
Bilet kupiony bezpośrednio za gotówkę uważa się za zakupiony i niepodlegający zwrotowi.
1.4 Bilet 40 zł trybuna(miejsca nienumerowane)
Bilet 40 zł upoważnia jego posiadacza do:
- wstępu na imprezę ( za okazaniem biletu)
- oraz zajęcia miejsc na trybunie

1.6 Bilet VIP (700,600,500 zł - 4 os)
Bilet VIP upoważnia jego posiadacza do:
- wstępu na imprezę (za okazanie biletu, wszystkie 4 os muszą wejść razem)
- zajęcie miejsc na płycie przy klatce w wyznaczonym miejscu przez organizatora
- wstępu do miejsc zabronionych dla zwykłego posiadacza biletu, w tym przypadku dla
posiadaczy biletów ( 40 zł)
- bez pośredniego kontaktu z zawodnikami do rozpoczęcia imprezy
II
REGULAMIN IMPREZY O CHARAKTERZE SPORTOWYM (WALKI W KLATCE)
1
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie artykułu
25 ustęp 1, punkt 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dziennik Ustaw z 2009 roku numer 62, pozycja 504)
(zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
2
Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o.
ul. Sportowa 1
69-100 Słubice
NIP: 5981630216,
zwanego dalej „Organizatorem”
Impreza odbędzie się dnia 29.08.2015 roku w ramach Gladiator Arena VIII w Słubicach na
terenie
Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Stadion lekkoatletyczny - piłkarski), przy ul. Sportowej
1
, 69-100 Słubice
3
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały
na
terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w
czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu
4
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na
którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
5
Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
- „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników
agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania
o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie.
- „Teren Imprezy” oznacza Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji ( Stadion lekkoatletyczny –
piłkarski) na której przeprowadzana jest
Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych
powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;
- „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.
III

1. Wstęp na teren Imprezy jest za okazaniem biletu wstępu,
lub zgodnie z rezerwacją za podaniem nazwiska z
rezerwacji.
Młodzież w wieku do 15 lat może uczestniczyć w imprezie
tylko i wyłącznie pod opieka dorosłego opiekuna.
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych,
- wyrobów pirotechnicznych,
- materiałów pożarowo niebezpiecznych,
- napojów alkoholowych oraz wszelkich rodzajów napojów , butelka, puszka itp
- środków odurzających lub substancji psychotropowych,
3. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz
prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej
zarobkowej na Terenie Imprezy.
4.Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej
osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki
lub substancje.
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
5. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze
aresztu albo karze ograniczenia wolności.
6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy
zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw
bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z
uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Osoby małoletnie(czyli do 18 roku życia) uczestniczą w Imprezie na wyłączną
odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę .
IV
8. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek
podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
a) Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i
organizującego pracę Służb Porządkowych;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno - sanitarnego;
d) zmianę miejsca Uczestnikowi Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
9. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony
do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
10. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji

lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek
osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych.
11. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
Zaplecze techniczno - socjalne,
Widownia – miejsca siedzące,
Zespoły wejścia głównego,
Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
12. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie
podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji,
sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
13. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z
uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu zawodnika , Siła Wyższa, itp., a ponadto
prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez
uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego
uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
V
15. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym
miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a)sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
b)legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c)przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te
wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku
niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik
obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka
Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.)
f)ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
16. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż.
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
VI
17. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od
dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o.
ul. Sportowa 1
69-100 Słubice
NIP: 5981630216
18. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia

Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania
listu poleconego.
VII
19. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- w sekretariacie :Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o.
ul. Sportowa 1
69-100 Słubice
NIP: 5981630216
- na stronie internetowej www.sosirslubice.pl
- na stronie internetowej www.gladiatorarena.pl
20. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 17 na piśmie,
przesyłką poleconą.
21. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz
Kodeksu Cywilnego.
VIII
Nagrody :
1. Zawodnicy biroący udział w imprezię otrzymują puchary i nagrody finansowe
przygotowane przez Organizatora i sponsorów, przyczym wielkość nagrody finansowej
jest uzależniona od zwycięstwa w poszczególnej walce
2. Sposób wyłonienia zwycięzcy : decyzja sędziów

W/w regulamin jest stworzony w celu zapobiegawczym w imieniu Organizatora.

