REGULAMIN UŻYTKOWANIA
HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ „ARENA”
PRZEZ UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ
(„Regulamin”)
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Hala Widowisko – Sportowa „Arena” położona w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 33, 60-751
Poznań, zwana dalej „Obiektem”, stanowi własność Miasta Poznań oraz jest dzierżawiona
i zarządzana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000202703, NIP 7770000488, REGON 004870933, zwaną dalej
„MTP”.
2. Obiekt jest przeznaczony do organizowania i przeprowadzania imprez wystawienniczo – targowych
oraz imprez sportowych, artystycznych, rozrywkowych, w tym również imprez masowych w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(tj. z dnia 26 maja 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1160, z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą
o bezpieczeństwie imprez masowych”, a także imprez zamkniętych, zwanych dalej łącznie
„Wydarzeniami”. W Obiekcie mogą się ponadto odbywać zajęcia sportowo – rekreacyjne, zwane
dalej „Zajęciami”. Wydarzenia i Zajęcia organizowane są na podstawie odrębnej umowy przez
podmioty zewnętrzne, zwane dalej „Organizatorami”.
3. Regulamin znajduje zastosowanie do uczestników Wydarzeń oraz uczestników Zajęć, zwanych
dalej „Uczestnikami”.
4. Wejście lub wjazd na teren Obiektu są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. Obiekt jest wyposażony w urządzenia monitoringu wizyjnego, umożliwiające rejestrowanie
przebiegu Wydarzenia i Zajęć.
6. Usługi bieżącego dozoru są realizowane przez agencję ochrony wynajętą przez MTP, zwaną dalej
„Służbą dozoru”. Pracownicy Służby dozoru są umundurowani, a także wyposażeni w
odpowiednie oznaczenia identyfikujące. Osoby przebywające na terenie Obiektu zobowiązane są
dostosowywać się do poleceń Służby dozoru.
7. Usługi ochrony osób i mienia podczas organizowanych w Obiekcie imprez masowych są
wykonywane przez podmiot, z którym Organizator zawarł stosowną umowę.
8. Regulamin jest udostępniany w siedzibie MTP i w Obiekcie oraz na stronie internetowej
www.arenapoznan.pl

II.

ZASADY WSTĘPU I PRZEBYWANIA NA TERENIE OBIEKTU
1. Prawo wstępu na teren Obiektu przysługuje osobom posiadającym identyfikator lub inny
dokument wydany przez MTP lub Organizatora:
a. ważny bilet wstępu lub zaproszenie na Wydarzenie lub Zajęcia;
b. potwierdzenie uczestnictwa w Zajęciach;
c. ważną akredytację prasy, radia, telewizji i innych mediów.
2. Osoby wchodzące na teren Obiektu są zobowiązane do okazania Służbie dozoru ważnego
dokumentu uprawniającego do wstępu na teren Obiektu, chyba że MTP ustaliły inne zasady
wstępu w uzgodnieniu z Organizatorem.
3. Wstęp na teren Obiektu osób małoletnich możliwy jest jedynie w towarzystwie osób dorosłych
(rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów grup). Na potrzeby Regulaminu za małoletniego
uznaje się osobę w wieku do lat 13.
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4. Osoby wchodzące na teren Obiektu są obowiązane ze względów bezpieczeństwa okazać
zawartość rzeczy lub bagażu na każde żądanie Służby dozoru MTP, a w przypadku uczestnictwa
w imprezach masowych – na żądanie służb ochrony, o których mowa w punkcie I ust.7, pod
rygorem braku zgody na wstęp lub usunięcia z Obiektu.
5. Służba dozoru oraz służba ochrony są upoważnione do sprawdzania osób uczestniczących
w Wydarzeniach w celu ustalenia czy nie stanowią one zagrożenia z powodu spożycia alkoholu
lub środków odurzających, a także ze względu na wniesienie przez nie na teren Obiektu
materiałów i narzędzi niebezpiecznych.
6. Na teren Obiektu nie są wpuszczane osoby:
a. nieposiadające ważnego dokumentu wymienionego w ust. 1,
b. nietrzeźwe lub odurzone narkotykami,
c. których zachowanie wzbudza podejrzenia co do pozostawania przez nie w stanie upojenia
alkoholowego lub odurzenia narkotykowego,
d. zachowujące się w sposób agresywny lub mogący powodować zagrożenie
dla bezpieczeństwa,
e. uchylające się od obowiązku poddania się czynnościom, o których mowa w ust. 2, 4 i 5,
f. których obecność może być uznana za zagrożenie dla porządku panującego w Obiekcie
lub wizerunku i dobrego imienia MTP lub ich kontrahentów.
7. Pojazdy mogą wjechać na teren Obiektu jedynie od strony ul. Reymonta i zostać zaparkowane
wyłącznie w wyznaczonych w tym celu miejscach.
8. Pojazdy Uczestników mogą wjechać na teren parkingu przynależnego do Obiektu i wskazanego
przez Organizatora Wydarzenia, po okazaniu karty wjazdu wydanej przez MTP lub Organizatora
albo na innych zasadach ustalonych przez Organizatora w uzgodnieniu z MTP. Pojazdy
Uczestników mogą zostać zaparkowane wyłącznie w wyznaczonych w tym celu miejscach.

III. OGRANICZENIA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE OBIEKTU
1. Na terenie Obiektu obowiązują postanowienia odrębnych regulaminów ustalonych przez MTP:
a. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Hali Widowiskowo – Sportowej „Arena” oraz
b. regulaminu szatni.
2. Ponadto Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień regulaminów Wydarzeń
ustalonych przez ich Organizatorów, w tym regulaminów imprez masowych lub Zajęć.
3. Uczestnicy Wydarzeń i Zajęć są zobowiązani do przestrzegania regulaminów, o których mowa w
ust.1, z chwilą wejścia lub wjazdu na teren Obiektu.
4. Osoby przebywające na terenie Obiektu są ponadto zobowiązane do przestrzegania postanowień
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(BHP), przepisów przeciwpożarowych, a także przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych (w odniesieniu do Wydarzeń uznanych za imprezy masowe).

IV. ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE OBIEKTU
1. Zabrania się wnoszenia, posiadania lub używania na terenie Obiektu:
a. wszelkiego rodzaju broni, w tym broni palnej lub broni białej,
b. ostrych narzędzi lub innych przedmiotów mogących spowodować uszczerbek na zdrowiu
lub zagrożenie życia ludzi, w tym parasolów, drzewców do flag i transparentów, chyba że
ich użycie w czasie Wydarzenia zostało wyraźnie uzgodnione z Organizatorem,
c. kijów, desek, pałek, lasek, za wyłączeniem lasek wykorzystywanych przez osoby
niepełnosprawne, ograniczone ruchowo lub niewidome,
d. innych przedmiotów niebezpiecznych zdatnych do użycia jako broń,
e. napojów w szklanych butelkach,
f. kasków, kominiarek, bandan i innych nakryć głowy utrudniających identyfikację osób,
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g. materiałów łatwopalnych lub grożących wybuchem i środków pirotechnicznych, w tym
różnego rodzaju rac dymnych, petard itp.,
h. przedmiotów mechanicznych i urządzeń wykorzystywanych do wytworzenia znacznego
hałasu, w tym trąbek, wuwuzeli,
i. laserowych wskaźników,
j. pojemników wypełnionych substancjami niebezpiecznymi, trującymi, łatwopalnymi,
brudzącymi, farbującymi, a także pojemników z gazami i żrącymi substancjami ciekłymi,
k. przedmiotów gabarytowych takich jak stoliki, krzesła, w tym krzesełka rozkładane, walizki,
skrzynie, podesty, itp.,
l. napojów alkoholowych, za wyjątkiem korzystania z napojów zakupionych
w wyznaczonych przez MTP punktach sprzedaży,
m. środków halucynogennych, odurzających lub o właściwościach psychoaktywnych.
2. Na terenie Obiektu kategorycznie zabrania się podejmowania następujących czynności:
a. wykorzystywania infrastruktury i wyposażenia Obiektu niezgodnie z ich przeznaczeniem,
b. prowadzenia agitacji wyborczych, społecznych lub o jakimkolwiek innym charakterze, w
tym zbierania podpisów, głosów poparcia lub środków finansowych, bez pisemnej zgody
MTP,
c. przeprowadzania jakichkolwiek zbiórek (materiałowych, pieniężnych), bez pisemnej zgody
MTP,
d. uniemożliwiania identyfikacji osób, w szczególności poprzez zasłanianie twarzy,
e. spożywania alkoholu lub palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami wyraźnie
wyznaczonymi, za wyjątkiem sytuacji, w których MTP wyraźnie zezwala na używanie
alkoholu lub wyrobów tytoniowych w innych częściach Obiektu,
f. niszczenia mienia stanowiącego własność MTP lub Organizatora, w szczególności
poprzez rysowanie, drapanie, malowanie ścian, urządzeń bądź innych elementów
infrastruktury Obiektu lub zamontowanych w nim elementów scenografii i reklamy,
g. plakatowania i zaklejania Obiektu, w tym wywieszania jakichkolwiek ogłoszeń bez
wyraźnej zgody MTP,
h. rozniecania lub wykorzystywania otwartego ognia,
i. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem wyraźnie udzielonej zgody przez MTP lub
wprowadzenia psów przewodników,
j. zasłaniania podręcznych urządzeń przeciwpożarowych oraz dróg ewakuacyjnych,
k. zasłaniania rozdzielni prądu i innych instalacji elektrycznych, w tym wyłączników zasilania,
a także hydrantów i przycisków powiadamiania o pożarze,
l. zanieczyszczania terenu Obiektu wszelkimi odpadami, śmieciami, resztkami,
pozostałościami,
m. pozostawiania bagażu lub innych przedmiotów wniesionych na teren Obiektu bez
nadzoru,
n. porzucania wniesionych przedmiotów,
o. wnoszenia środków i materiałów wybuchowych, toksycznych, łatwopalnych,
p. wnoszenia bez wcześniejszych uzgodnień wszelkich butli z gazami palnymi, w tym
również typu turystycznego,
q. wnoszenia innych materiałów, urządzeń lub przedmiotów, które można zaklasyfikować
jako niebezpieczne lub mogące zagrozić bezpieczeństwu ludzi lub Obiektu.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE OBIEKTU
1. Dokumenty uprawniające do wstępu na teren Obiektu zapewniają ich posiadaczom określone
uprawnienia i nakładają obowiązki przewidziane w dalszej części Regulaminu oraz w regulaminie
lub ofercie danego Wydarzenia lub Zajęć.
2. Uczestnicy Wydarzenia lub Zajęć posiadający dokument uprawniający do wstępu na teren
Obiektu są uprawnieni do:
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a. przemieszczania się po wyznaczonych dla publiczności strefach i sektorach Obiektu,
b. zajęcia miejsca wskazanego na dokumencie uprawniającym do wstępu,
c. uczestnictwa w Wydarzeniu w sposób określony przez jej Organizatora,
d. nieodpłatnego korzystania z wyznaczonych toalet,
e. odpłatnego korzystania z wyznaczonych szatni oraz lokali gastronomicznych.
3. Uczestnicy Wydarzeń lub Zajęć posiadający dokument uprawniający do wstępu są zobowiązany
do:
a. posiadania przy sobie przez cały czas trwania Wydarzenia ważnego dokumentu
uprawniającego do wstępu na teren Obiektu,
b. zachowania się w sposób powszechnie przyjęty i zgodny z normami, obyczajami i
zasadami kultury i poszanowania innych osób,
c. niezwłocznego zgłaszania wszelkich dostrzeżonych zagrożeń dla osób oraz mienia, w tym
jakichkolwiek nieprawidłowości lub niebezpiecznego zachowania innych osób służbie
dozoru Obiektu, ochronie Wydarzenia lub służbom porządkowym,
d. zachowania zgodnego z dyspozycjami i komunikatami wydawanymi podczas Wydarzenia
przez Służbę dozoru Obiektu, ochronę Wydarzenia lub inne służby porządkowe,
e. przestrzegania Regulaminu oraz regulaminów odrębnych, a także do stosowania się do
zaleceń i komunikatów wydawanych przez właściwe służby, w tym przedstawicieli Policji,
straży pożarnej czy ratownictwa medycznego,
4. Zgłaszanie reklamacji oraz wszelkich pozostałych zastrzeżeń jest możliwe w wyznaczonych przez
Organizatora punktach informacyjnych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. MTP zastrzega prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie informacji
o zmianie wraz ze zmienioną wersją Regulaminu na stronie internetowej www.arenapoznan.pl
oraz na terenie Obiektu.
2. W zakresie nieobjętym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 10 lipca 2018 r.
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