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Jastrzębie-Zdrój, dnia 05.05.2021 r.  

Regulamin uczestnictwa publiczności w imprezach - meczach piłki nożnej - organizowanych 
przez Klub Sportowy „GKS 1962 Jastrzębie” S.A. („Organizator”) w okresie obowiązywania 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.05.2021r. w sprawie ustanowienia  
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(„Rozporządzenie”) zwany w dalej „Regulaminem”. 

1. ZGODA NA UCZESTNICTWO W MECZU  

1.1. Kibic uczestniczący jako widz w meczu piłki nożnej rozgrywanym w okresie 
obowiązywania Rozporządzenia jest świadomy ryzyka związanego z potencjalnym 
zakażeniem COVID-19 na stadionie i akceptuje to ryzyko, a w konsekwencji zwalnia 
Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie oraz zrzeka się wszelkich 
ewentualnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do Organizatora.  
 

2. LICZBA MIEJSC NA WIDOWNI  

2.1. W okresie obowiązywania Rozporządzenia publiczności udostępnia się co czwarte 
miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc 
przewidzianych dla publiczności - tj. 999 miejsc.  

2.2. Obowiązek zajmowania co czwartego miejsca nie dotyczy:  

a) kibica, który uczestniczy jako widz w meczu piłki nożnej z dzieckiem poniżej 13 roku 
życia;  

b) kibica, który uczestniczy jako widz w meczu piłki nożnej z osobą z orzeczeniem  
o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;  

c) kibica, który uczestniczy jako widz w meczu piłki nożnej z osobą wspólnie 
zamieszkującą lub gospodarującą;  

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji okoliczności uprawniających do 
wyłączenia spod obowiązku zajmowania co czwartego miejsca na widowni.  

2.3. Miejsca na widowni zostaną udostępnione osobom posiadającym wydany przez 
Organizatora dokument uprawniający do uczestnictwa meczu w charakterze widza  
lub bilet jednorazowy uprawniające do wejścia na Stadion Miejski przy ul. Harcerskiej 
14B, 44-335 Jastrzębie Zdrój („Stadion”), zawierające imię, nazwisko, PESEL oraz 
przypisane posiadaczowi konkretne miejsce na Stadionie, które trafią do wolnej 
sprzedaży wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Sprzedaży Biletów i 
Karnetów. 

3. CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ ORGANIZATORA   

3.1. Organizator weryfikuje liczbę publiczności na Stadionie.  

3.2. Organizator zapewnia osobom uczestniczącym w meczu piłki nożnej na Stadionie środki 
do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.  
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3.3. Organizator podejmuje działania zmierzające do ograniczania kontaktu pomiędzy 
osobami uczestniczącymi w meczu piłki nożnej na Stadionie oraz zapewnia dezynfekcje 
szatni, węzłów sanitarnych oraz urządzeń i sprzętu sportowego.  

4. OBOWIĄZKI WIDZA MECZU PIŁKI NOŻNEJ  

4.1. Każda osoba wchodząca na Stadion i wychodząca ze Stadionu jest zobowiązana do 
dezynfekcji rąk w obrębie kas stadionowych przy użyciu płynu udostępnionego przez 
Organizatora. Wykonanie obowiązku będzie weryfikowane przez służby porządkowe 
obecne na Stadionie w dniu organizacji meczu piłki nożnej.  

4.2. Każda osoba uczestnicząca jako widz w meczu piłki nożnej jest zobowiązana realizować 
obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, 
przyłbicy do czasu zajęcia przez niego wyznaczonego miejsca na widowni oraz podczas 
poruszania się na terenie stadionu.  

4.3. Każda osoba uczestnicząca jako widz w meczu piłki nożnej jest zobowiązana zachować  
2 metry odległości od innego widza w przypadku przebywania w miejscach innych niż 
przypisane widzowi konkretne miejsce na Stadionie - nie dotyczy osób, o których mowa 
w pkt. 2.2. powyżej.  

4.4. Opuszczenie Stadionu po zakończeniu meczu piłki nożnej będzie możliwe przez widza 
tylko w sposób zgodny z komunikatami wygłaszanymi przez spikera.  

4.5. Uczestnicząc w  

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na Stadion lub usunięcia ze 
Stadionu osób nieprzestrzegających postanowień niniejszego Regulaminu,  
w szczególności nierealizujących obowiązku dezynfekcji oraz zakrywania ust i nosa.  

5.2. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie postanowień Regulaminu imprez masowych, 
Regulaminu Stadionu Miejskiego MOSiR oraz Regulaminu sprzedaży biletów i karnetów 
dostępnych na stronie https://www.gksjastrzebie.com/strefa-kibica/regulaminy.html,  
a w przypadku kolizji postanowień Regulaminu z innymi obowiązującymi regulaminami 
stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.  

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany 
Rozporządzenia. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie obowiązywać począwszy od 
opublikowania Regulaminu w nowym brzmieniu na stronie internetowej 
https://www.gksjastrzebie.com/ 

 


