REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU WIDOKOWEGO STADIONU ŚLĄSKIEGO
§ 1.
Przedmiot Regulaminu
1. Regulamin określa zasady korzystania, odpowiedzialności oraz przebywania na Punkcie
Widokowym Stadionu Śląskiego.
2. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Stadionu Śląskiego, na stronie
internetowej pod adresem www.stadionslaski.pl oraz przed wejściem na klatkę
schodową prowadzącą na taras widokowy.
3. Zakup biletu i wejście na Punkt Widokowy Stadionu Śląskiego jest równoznaczne z
zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją wszystkich jego postanowień.
§ 2.
Godziny otwarcia
1. Punkt widokowy Stadionu Śląskiego udostępniany jest codziennie w godzinach otwarcia
obiektu Stadion Śląski jednakże nie później niż do zmroku. Każdorazowo o możliwości
wejścia na Punkt Widokowy decyduje pracownik obsługi Stadionu Śląskiego.
2. Punkt Widokowy Stadionu Śląskiego nie jest udostępniany w przypadku wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych m. in.: w czasie opadów atmosferycznych,
gęstej mgły, burzy, silnego wiatru, oblodzenia do momentu gdy uprawniony pracownik
obsługi Stadionu Śląskiego uzna, że wejście na Punkt Widokowy jest bezpieczne.
3. Korzystanie z Punktu Widokowego może być wyłączone w dni wydarzeń odbywających
się na terenie Stadionu Śląskiego, a także podczas dni montażowych i przerw
technicznych w funkcjonowaniu Stadionu, w których Stadion nie jest dostępny dla
Zwiedzających z uwagi na konieczność prowadzenia prac adaptacyjnych w celu lub w
związku z przeprowadzeniem wydarzenia lub z innych powodów związanych z jego
eksploatacją.
4. W przypadku odwołania, z powodów leżących po stronie Stadionu, uprzednio
zarezerwowanego terminu wejścia na Punkt Widokowy Stadion zaproponuje inny jego
termin.
5. Osoby korzystające z Punktu Widokowego Stadionu Śląskiego powinny opuścić Punkt
Widokowy na wyraźne polecenie pracownika obsługi Stadionu Śląskiego lub pracownika
ochrony.
§ 3.
Ogólne zasady korzystania z Punktu Widokowego Stadionu Śląskiego
1.
2.
3.
4.

Korzystanie z Punktu Widokowego odbywa się indywidualnie.
Zakup biletu odbywa się w recepcji Stadionu Śląskiego.
Wejście na Punkt Widokowy odbywa się bez przewodnika.
Osoby do lat 16 mogą wejść na Punkt Widokowy wyłącznie pod opieką rodzica lub
opiekuna.
5. Za bezpieczeństwo osób do 16 roku życia odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

6. Na teren trasy prowadzącej do Punktu Widokowego oraz na Punkcie Widokowym
obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów, bezwzględny zakaz spożywania
napojów alkoholowych, używania innych środków odurzających oraz palenia wyrobów
tytoniowych i e-papierosów.
7. Odwiedzający Punkt Widokowy poruszają się zgodnie z wyznaczoną do tego trasą.
Zabrania się wychodzenia poza wskazaną trasę, przekraczania barierek i taśm
zabezpieczających, dotykania wszystkich elementów wyposażenia Stadionu z
wyłączeniem elementów poręczowych.
8. Na terenie Punktu Widokowego obowiązuje bezwzględny zakaz wychylania się i
wspinania na barierki, rzucania z góry jakichkolwiek przedmiotów, śmiecenia, biegania
po schodach, hałasowania, nanoszenia napisów i naklejania naklejek na konstrukcję
Punktu Widokowego jej wyposażenie oraz elementy infrastruktury Stadionu. Wszystkie
szkody spowodowane nanoszeniem napisów, naklejania naklejek itp. ponosi osoba,
która do tych szkód się przyczyniła, a w przypadku, gdy sprawcą jest osoba nieletnia –
opiekun.
9. Na Punkcie Widokowym wszelkie osoby przebywają na własną odpowiedzialność.
10. Jednorazowo na Punkcie Widokowym może przebywać maksymalnie 30 osób. W
uzasadnionych przypadkach obsługa Stadionu Śląskiego może zamknąć Punkt
Widokowy i wezwać do jego opuszczenia.
11. Z uwagi na wysokość i konstrukcję Punktu Widokowego niewskazane jest wchodzenie
na klatkę schodową i platformę osobom cierpiącym na lęk wysokości bądź z innymi
schorzeniami, które mogą być przyczyną wypadku.
12. Na Punkt Widokowy nie są wpuszczane osoby posiadające przy sobie łyżworolki, wrotki,
deskorolki, hulajnogi, wózki dziecięce, itp.
13. Na Punkt Widokowy zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie
alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, psychotropowych lub innych
podobnie działających środków oraz cierpiących na zaburzenia równowagi.
14. Ze względu na to, że podest Punktu Widokowego jak i schody prowadzące na Punkt
Widokowy wykonane są z krat stalowych Wema wchodzący na Punkt Widokowy
powinni posiadać odpowiednie obuwie umożliwiające bezpieczne wejście jak i zejście z
Punktu Widokowego. Stadion Śląski nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
uszkodzenia obuwia, ubrań i innych elementów garderoby lub wyposażenia
zwiedzającego.
§ 4.
Postanowienia końcowe
1. Punkt Widokowy jest nadzorowany przez system monitoringu wizyjnego przez 24
godziny na dobę. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w systemie
monitoringu jest Stadion Śląski Sp. z o.o.
2. Obiekt Stadion Śląski jest chroniony przez licencjonowaną agencję ochrony osób i
mienia, 24 godziny na dobę.

