REGULAMIN IMPREZY
„NOCNE ZWIEDZANIE STADIONU ŚLĄSKIEGO”
19-20.05.2018 r.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Organizatorem imprezy „Nocne Zwiedzanie Stadionu Śląskiego” (dalej Impreza) jest Stadion Śląski Sp. z o. o.
W ramach Imprezy umożliwia się zwiedzanie Stadionu Śląskiego (dalej Obiekt) w Chorzowie, po wyznaczonej
na tą okoliczność trasie zwiedzania. Zwiedzanie Obiektu w ramach Imprezy jest nieodpłatne, przy czym liczba
osób zwiedzających w tożsamym czasie nie może być wyższa niż 950 osób.
Warunkiem dopuszczającym wejście zwiedzających na trasę zwiedzania jest zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem, a co za tym idzie akceptacja i stosowanie się do jego zapisów.
Zwiedzanie Obiektu odbywa się wyłącznie po wyznaczonej trasie i na własną odpowiedzialność osób
zwiedzających.
Dzieci i młodzież do lat 18 mogą wejść na trasę zwiedzania wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów
prawnych. Na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie dwójka dzieci.
Zwiedzanie odbywa się w godzinach od 19:00 w dniu 19 maja 2018 r. do 01:00 w dniu 20 maja 2018 r., przy
czym ostatnie wejście na teren Obiektu będzie możliwe o 00:30 w dniu 20 maja 2018 r.
Wejście na teren Obiektu odbywa się wyłącznie przez bramę nr 1 (początek trasy zwiedzania), zaś wyjście z
obiektu możliwe jest wyłącznie przez bramę nr 7 (koniec trasy zwiedzania).
Możliwe jest wielokrotne pokonywanie trasy zwiedzania, pod warunkiem zachowania zasad poruszania się
opisanych w Regulaminie.
Za niewłaściwe zachowanie oraz niepodporządkowanie się poleceniom obsługi, Korzystający może zostać
natychmiast usunięty z obiektu. Na całej trasie zwiedzania obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz
spożywania napojów alkoholowych. Osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających nie będą
wpuszczane na trasę zwiedzania.
Podczas zwiedzania zezwala się na wykonywanie fotografii do celów prywatnych.
Na trasę zwiedzania zabrania się wprowadzania zwierząt, wjeżdżania pojazdami silnikowymi oraz jazdy na
rolkach i deskorolkach.
Na trasie zwiedzania zabrania się jazdy na rowerze. Istnieje możliwość wejścia na teren Obiektu z rowerem,
jednak rower powinien być prowadzony.
Na trasie zwiedzania zabrania się poruszania w obuwiu, które może uszkodzić nawierzchnię bieżni
lekkoatletycznej.
Na trasę zwiedzania obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów, dotyczy to także towarów zakupionych
na terenie Stadionu Śląskiego.
Dla kwestii nieujętych w niniejszym regulaminie stosuje się zapisy Regulaminu Obiektu Stadion Śląski –
dostępny na bramach.
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