
REGULAMIN OBIEKTU  
Hali Artego Arena w Bydgoszczy podczas imprezy masowej 

„Envio Fight Night'20 „  w dniu  08.06.2019r. od godz. 19.00 do godz. 24.00 
 

1. Administratorem obiektu jest Łuczniczka, ul. Toruńska 59 w Bydgoszczy. 
2. Wstęp na obiekt jest płatny, biletowany 
3. Obiekt służy do przeprowadzania imprez sportowych, również artystycznych i          

widowiskowych. 
4. Korzystanie z obiektu dozwolone jest dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania           

regulaminu imprezy, obiektu oraz zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu          
publicznym. 

5. Handel dozwolony jest w wyznaczonych miejscach, wyłącznie za zgodą właściciela           
obiektu lub organizatora imprezy. 

6. Osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane zachowywać w sposób nie            
zagrażający bezpieczeństwu  innych osób przebywających na obiekcie. 

7. Osoby przebywające na terenie obiektu korzystają z ochrony służb porządkowych i            
informacyjnych – ochrony oraz mogą korzystać z informacji o przebiegu imprezy i            
regulaminu. 

8. Zabrania się ponadto wnoszenia na obiekt: 
- broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów, które mogą być użyte jako broń, pojemników do              

rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, 
- butelek, kubków, dzbanków lub puszek wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego            

materiału, 
- fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych, drzewców do flag, napojów          

alkoholowych i transparentów niezgodnych z imprezą, naruszające dobre imię osób, firm           
oraz instytucji, zawierające obraźliwe wyrazy, wyznania rasistowskie oraz symbole i          
znaki zakazane prawem,  

9. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają wstępu na obiekt. 
10. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren obiektu oraz wnoszenia i spożywania            

alkoholu, środków odurzających oraz substancji psychotropowych.  
11. Zabronione jest demolowanie urządzeń i wyposażenia obiektu. 
12. Każdy kto przebywa na obiekcie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził, ani nie               

zagrażał innym. 
13. Każdy kto przebywa na obiekcie zobowiązany jest się do przestrzegania zasad            

poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni, nie zaśmiecania terenu. 
14. Ze względów bezpieczeństwa, widzowie zobowiązani są do dostosowania się zaleceniom           

służb porządkowych i informacyjnych - ochrony oraz spikera imprezy. 
15. W razie powstania zagrożenia bezpieczeństwa na obiekcie należy niezwłocznie          

powiadomić osoby funkcyjne będące na obiekcie oraz stosować się do nakazów i poleceń             
służb ratowniczych, porządkowych i informacyjnych - ochrony. 

16. Za nie przestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna. 
 

 
 

ADMINISTRATOR 
 

Regulaminy będą udostępnione uczestnikom  imprezy w formie plakatu formatu B1 
przy wejściach na imprezę oraz w  

punktach informacyjnych. 


