REGULAMIN STREFY KIBICA
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018
GOTSiR „Nautica”

1. Organizatorem Strefy Kibica jest:
Gmina Gorzyce – Gminny Ośrodek Sportu Turystyki i Rekreacji „Nautica” 44-350 Gorzyce, ul. Bogumińska 31.
2. Strefa Kibica zorganizowana będzie na terenie przyległym do krytej pływalni „Nautica”
i obejmuje namiot do pokazów oraz najbliższy wytyczony przyległy teren ( około 700 m2 ).
3. Strefa Kibica otwarta będzie w dniach/godzinach, kiedy rozgrywane będą mecze piłki nożnej
w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018r.
Pokazy odbywać się będą w okresie od 14.06.2018 do 15.07.2018r. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania pokazu bez konieczności
uzasadnienia tej decyzji.
4. Teren strefy jest monitorowany. Uczestnik wchodząc na teren Strefy Kibica akceptuje, iż teren Strefy Kibica może być fotografowany, rejestrowany,
a powstały w ten sposób obraz może być wykorzystywany w celach promocji Organizatora.
5. Wstęp do Strefy Kibica i na wyświetlane w niej mecze piłki nożnej jest bezpłatny, wolny i odbywa się bez biletów; według kolejności przybycia,
zajęcia miejsc.
6. Wstęp na teren Strefy Kibica dla osób niepełnoletnich do 13 roku życia dozwolony jest wyłącznie z pełnoletnim opiekunem, młodzież od 14-18 lat z
pełnoletnim opiekunem lub na podstawie pisemnego pozwolenia opiekuna prawnego zezwalającego takiej osobie na przebywanie na terenie Strefy
Kibica bez opieki osoby dorosłej. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli wejść takich osób na teren strefy.
7. Na terenie Strefy Kibica obowiązuje całkowity zakaz:
- wnoszenia i spożywania wysokoprocentowego alkoholu, środków odurzających/ psychotropowych,
- palenia tytoniu i korzystania z elektronicznych papierosów,
- wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych z uwagi na charakter pokazów, w szczególności szklanych butelek, puszek z napojami,
ostrych narzędzi itp.
8. Pracownik Organizatora ( Wykonawca ) ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić z terenu Strefy Kibica osoby zakłócające przebieg
wydarzenia, w szczególności zagrażające bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie Strefy Kibica oraz osoby nie stosujące się do
postanowień niniejszego regulaminu.
9. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek wypadku/ incydentu na terenie Strefy Kibica należy niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikowi
Organizatora lub pracownikowi Organizatora ( Wykonawcy ).
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, porzucone, za uszkodzenie, kradzież lub inną utratę przedmiotów osobistych
wniesionych na teren Strefy Kibica.
11. Uczestnik nie jest uprawniony do rejestracji transmisji Mistrzostw Świata, w szczególności nie będzie w jakikolwiek sposób dokonywał utrwalania,
zwielokrotniania oraz rozpowszechniania Mistrzostw Świata.
12. Uczestnicy przebywają w strefie kibica na własną odpowiedzialność.
13. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
14. Uczestnicy wydarzenia w Strefie Kibica są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu.

Dyrektor GOTSiR „Nautica”
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Kontakt do organizatora:
kasy pływalni „Nautica”
telefon 32 451 46 34

