
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ  
„2018 Boll Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland”  

w dniu 12.05.2018 roku 
 
 

Na czas imprezy masowej: „2018 Boll Warsaw FIM Speedway 
Grand Prix of Poland” w dniu 12.05.2018 roku („Impreza”) 
wprowadza się następujący regulamin obowiązujący wszystkich 
jej uczestników („Regulamin”).  
 
Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 
roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2139; „Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych”). 
1. Organizatorem Imprezy jest Polski Związek Motorowy z siedzibą w 

Warszawie, ul. Kazimierzowska 66 („Organizator”). 
2. Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej 

Organizatora (www.sgpnardodowy.pl) oraz w formie plansz przy 
wejściach na teren Imprezy. 

3. Organizator Imprezy jest uprawniony do utrwalenia przebiegu 
Imprezy, a w szczególności zachowania się osób w niej 
uczestniczących przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i 
dźwięk. 

4. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do bezwzględnego 
przestrzegania przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych, niniejszego Regulaminu, Regulaminu PGE Narodowego 
(obiektu, terenu Imprezy) oraz Regulaminu Dodatkowego 
dotyczącego Zasad Zakupu Biletów i Uczestnictwa w Imprezie 
(dostępnego na stronie www.kupbilet.pl/sgp2018) i zaakceptowanego 
przez uczestników Imprezy przy nabywaniu biletów na Imprezę; 
„Bilety”) i wskazanych w nim regulacji. 

5. Prawo do wstępu na teren Imprezy mają osoby posiadające ważny 
Bilet, zaproszenie lub akredytację wydaną przez Organizatora 
Imprezy. Bilet na Imprezę upoważnia do jednokrotnego wejścia na 
teren Imprezy. Bilet należy okazać jako wydruk służbom 
informacyjnym lub porządkowym przy wejściu na teren Imprezy.  

6. Wstęp na teren Imprezy dla osób, które nie ukończyły 13 roku życia 
dozwolony jest wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, dzieciom do lat 
6 przysługuje darmowe prawo wstępu. Wstęp na teren Imprezy dla 
osób, po ukończeniu 13 roku życia, ale przed ukończeniem 18 roku 
życia, dozwolony jest pod opieką osoby dorosłej albo po przekazaniu 
Organizatorowi pisemnego oświadczenia opiekuna prawnego 
zezwalającego takiej osobie na przebywanie na terenie Imprezy bez 
opieki osoby dorosłej. 

7. Organizator nie rekomenduje zabierania na Imprezę dzieci poniżej 4 
roku życia z powodu natężenia hałasu i innych czynników, które 
mogą wpłynąć na dyskomfort i zdrowie dziecka. 

8. Bilety dystrybuowane są przez Internet na stronie sklepu 
www.kupbilet.pl oraz w punktach sprzedaży bezpośredniej (w tym 
punktach PZM). Zakazana jest jakakolwiek odsprzedaż Biletów, w 
szczególności na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w 
jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej 
odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie 
przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród 
w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek 
innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne. Odsprzedaż, 
bądź zmiana Biletu, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, a 
także jakiekolwiek uszkodzenie Biletu, brak kuponu kontrolnego 
Biletu lub nieczytelny kod kreskowy na Bilecie, powoduje, że Bilet 

staje się nieważny i nie podlega zwrotowi, ani zamianie na inny 
Bilet, a uczestnik traci prawo wstępu na teren Imprezy.  

9. Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, 
nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i 
Regulaminu Dodatkowego dotyczącego Zasad Zakupu Biletów i 
Uczestnictwa w Imprezie (dostępnego na stronie 
www.kupbilet.pl/sgp2018 i zaakceptowanego przez uczestników 
Imprezy przy nabywaniu Biletów). Bilet nabyty z naruszeniem 
postanowień Regulaminu lub Regulaminu Dodatkowego 
dotyczącego Zasad Zakupu Biletów i Uczestnictwa w Imprezie 
(dostępnego na stronie www.kupbilet.pl/sgp2018 i 
zaakceptowanego przez uczestników Imprezy przy nabywaniu 
Biletów) może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa 
zwrotu należności. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób 
postronnych niesie ryzyko zakupu Biletu podrobionego, co w 
konsekwencji powoduje odmowę wstępu i uczestnictwa w Imprezie. 

10. Nabyty i niewykorzystany przez uczestnika Imprezy Bilet może być 
zwrócony przez uczestnika Imprezy jedynie w przypadku 
całkowitego odwołania Imprezy przez Organizatora przed jej 
rozpoczęciem i tylko na zasadach określonych przez Organizatora 
w Regulaminie Dodatkowym dotyczącym Zasad Zakupu Biletów i 
Uczestnictwa w Imprezie (dostępnym na stronie 
www.kupbilet.pl/sgp2018 i zaakceptowanym przez uczestników 
Imprezy przy nabywaniu Biletów). W przypadku całkowitego 
odwołania Imprezy uczestnik będzie uprawniony do otrzymania od 
Organizatora zwrotu pełnej ceny nabytego i niewykorzystanego 
przez uczestnika Biletu, w terminie 1 miesiąca po odwołaniu 
Imprezy. Organizator nie odpowiada i nie jest zobowiązany 
do zwrotu pieniędzy za Bilet lub jego wymiany w przypadkach, gdy: 
a. Posiadacz Biletu dokonał nieodpowiedniego doboru miejsc, przy 

zakupie Biletu. Kupujący ma obowiązek zwrócić uwagę 
na wskazanie kierunków umiejscowienia rzędów miejsc, które 
znajdują się obok siebie, 

b. Kupujący dokonał zakupu Biletów na wybrane miejsca 
w sektorach znajdujących się w miejscach mogących powodować 
uczucie lęku wysokości. 

11. Osoby uczestniczące w Imprezie są obowiązane zachowywać się w 
sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej 
Imprezie, przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, a w 
szczególności przestrzegania zakazu: 
a. posiadania, wnoszenia i spożywania własnych napojów 

alkoholowych na terenie Imprezy, 
b. posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać 

bezpieczeństwu innych uczestników Imprezy, w tym drzewców, 
kijów do selfie itp., 

c. posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych, 
d. wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych, 
e. wnoszenia i używania profesjonalnych urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk oraz laserów i innych urządzeń emitujących światło, 
f. posiadania i wnoszenia wszelkich płynów i napojów w 

opakowaniach szklanych, puszkach metalowych, z tworzyw 
sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem 
mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, 

g. wprowadzania zwierząt, rowerów, skuterów oraz wszelkich 
pojazdów wielośladowych na teren PGE Narodowego („Obiekt”); 
Organizator nie przewiduje zorganizowanych parkingów dla tych 
pojazdów wewnątrz Obiektu, 

h. wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nieprzeznaczone 
do powszechnego użytku: np. płoty, parkany, wygrodzenia, 

i. wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów, 
j. rzucania wszelkimi przedmiotami, 
k. prowadzenia wszelkiej działalności handlowej nieuzgodnionej z 

Organizatorem lub zarządcą Obiektu, 
l. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy 

celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji, 
m. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, 

wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle 
międzynarodowym, religijnym, społecznym, itp. 

14. Zabronione jest sprzedawanie, podawanie i spożywanie alkoholu 
osobom nieletnim. 

15. Osoba obecna na Imprezie wyraża zgodę na bycie fotografowanym, 
filmowanym, rejestrowanym przez Organizatora, i/lub inne powołane 
podmioty trzecie, z prawem do użycia, transmitowania, 
publikowania i licencjonowania, bez uiszczenia opłaty lub innej 
formy zapłaty, ich głosu, wizerunku oraz podobizny, które mogą 
zostać wykorzystane w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za 
pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i 
rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych 
współczesnych i/lub przyszłych technologii medialnych. 

16. Osoby obecne na Imprezie nie mogą rejestrować, wykorzystywać 
ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Obiektu lub Imprezy (jak 
również wyniku i/lub statystyki) do użytku innego niż wyłącznie 
prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez 
internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych 
współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, zdjęć, 
danych, opisu, nagrań, wyniku lub statystyki z Imprezy w całości lub 
w części bądź pomaganie innej osobie/innym osobom w takich 
działaniach. 

17. Służby porządkowe Organizatora są uprawnione odmówić wstępu na 
teren Imprezy lub wyprosić z terenu Imprezy osobę: 
a. u której stwierdzono posiadanie broni, przedmiotów 

zakazanych, o których mowa w pkt 13 powyżej, jakiekolwiek 
innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla 
innych uczestników Imprezy oraz w innych przypadkach 
uzasadnionych względami bezpieczeństwa, 

b. co do której obowiązuje orzeczony przez sąd: środek karny w 
postaci zakazu wstępu na imprezę masową lub środek 
wychowawczy w postaci nakazu powstrzymania się od 
przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, 
na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 
roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1654), 

c. odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w 
Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, 

d. będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających. 

16. Służby porządkowe Organizatora mają prawo odmówienia wstępu na 
Imprezę lub usunięcia z terenu Imprezy osób nieprzestrzegających 
niniejszego Regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych 
przypadkach ujęcia i przekazania Policji lub Straży Miejskiej. 

17. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad 
poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni, nie 
zaśmiecania terenu. 

18. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania 
się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora oraz 
osób odpowiedzialnych za Imprezę. Polecenia te dotyczyć mogą:  
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a. opuszczenia terenu Imprezy, w związku z powstałym zagrożeniem, 
z podaniem sposobu zachowania się - przypominając o 
najbliższych miejscach wyjścia z terenu Imprezy, 

b. zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący 
bezpieczeństwo uczestnikom Imprezy, 

c. odmowy wstępu osobom w miejsca na terenie Obiektu, które nie 
są przeznaczone dla publiczności, w szczególności dotyczy to 
pomieszczeń i obszarów techniczno – magazynowych, biurowych 
i innych związanych z organizacją Imprezy, takich jak: paddock, 
park maszyn, scena, zaplecza techniczne, stanowisko realizacji 
dźwięku, zaplecze produkcyjne Imprezy, szatnie zawodników itp. 

19. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator lub służba 
porządkowa organizatora.  

 
Sankcje karne przewidziane w przepisach Ustawy o 

bezpieczeństwie imprez masowych: 
1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania, wydanego 
na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przez 
służby porządkowe lub służby informacyjne w czasie i w miejscu 
imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny 
nie niższej niż 2.000 zł.  
2. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu 
nieprzeznaczonym dla publiczności, a w czasie trwania masowej 
imprezy sportowej – przebywa w sektorze innym niż wskazany na 
bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania 
na imprezie masowej i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania 
osoby uprawnionej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny 
nie niższej niż 2.000 zł.  
3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię 
Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega 
karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.  
4. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie 
masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo 
grzywny nie niższej niż 2.000 zł.  
5. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu 
ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r., poz. 
576, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo 
niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały 
wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5.  
6. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący 
stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób 
przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza 
masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg 
tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  
7. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza 
nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby 
informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek 
dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
lat 2. 
8. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa 
elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego 
utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności 
albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. 
9. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki 
nożnej, wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody 

sportowe, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie 
opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 


