Regulamin sprzedaży karnetów/biletów oraz udziału publiczności w
meczach rozgrywanych przez Widzew Łódź SA w sezonie piłkarskim
2021/2022 z zachowaniem specjalnego reżimu sanitarnego
I. Zastrzeżenie Klubu w związku z prowadzeniem rozgrywek w czasie epidemii SARS-CoV-2

Klub Widzew Łódź SA zastrzega, że:
•
•
•

w związku z prawnymi ograniczeniami, jakie mogą wiązać się epidemią wirusa SARSCoV-2 i wynikać ze stosownych aktów prawnych, decyzji Polskiego Związku Piłki
Nożnej lub decyzji Zarządu Widzew Łódź SA,
jak również w związku z ewentualnymi indywidualnymi orzeczeniami lub decyzjami
uprawnionych do tego organów administracji publicznej, wydanymi w związku z
epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub wydanymi z innych przyczyn,
a nadto w związku z prawnymi ograniczeniami, jakie mogą wynikać z aktów prawnych,
decyzji Polskiego Związku Piłki Nożnej, indywidualnymi orzeczeniami lub decyzjami
uprawnionych do tego organów administracji publicznej wydanymi z innych przyczyn od
podanych powyżej,

posiadanie karnetu i biletów może nie zapewniać możliwości udziału we wszystkich meczach
rozgrywanych w charakterze gospodarza przez Widzew Łódź SA w rozgrywkach o mistrzostwo I
ligi i Puchar Polski w sezonie 2021/2022.
W związku z powyższym karnet i bilety zapewnia – w ramach ceny określonej w punkcie II
Regulaminu – prawo do udziału w jednym meczu rozgrywanym przez Widzew Łódź SA w
rozgrywkach o mistrzostwo I ligi i Puchar Polski w sezonie 2021/2022. Udział w kolejnych
meczach może zostać przyznany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
W wypadku niemożności zapewnienia posiadaczowi karnetu udziału w żadnym meczu karnet ten
będzie upoważniał do uzyskania świadczeń zastępczych opisanych niniejszym Regulaminem.
Nabywca karnetu lub biletu przyjmuje do wiadomości, że w dacie publikacji niniejszego
Regulaminu obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 lipca 2021 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które pozwala na udział w imprezach
sportowych kibiców w liczbie nieprzekraczających 50% pojemności stadionu, przy czym w limit
ten nie są wliczane osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19.
Przed każdym meczem dla posiadaczy karnetów uruchamiany będzie specjalny system
rezerwacyjny, umożliwiający potwierdzenie posiadania dokumentów zaświadczających przyjęcie
szczepienia przeciw COVID-19, to jest:

a) Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) lub krajowego zaświadczenia o szczepieniu rozumianych jako dokumenty przyznawane osobom, które przyjęły wymagane dawki szczepionki
przeciw COVID-19 (dostępne do pobrania po zalogowaniu na Internetowe Konto Pacjenta
(https://pacjent.gov.pl) lub w aplikacji mObywatel),
b) Międzynarodowego Świadectwo Szczepienia, tzw. Żółta Karta (Carte Jaune/Yellow Card)
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Na tej podstawie kibic nie zostanie zaliczony do limitu miejsc dla osób niezaszczepionych i
będzie zobligowany do okazania ww. dokumentu podczas wejścia na stadion.
Posiadacze karnetów lub biletów, którzy zaznaczą w systemie, że są zaszczepieni i tym samym
nie będą zaliczani do limitu określonego w rozporządzeniu, będą musieli okazać przy wejściu na
stadion zaświadczenie o szczepieniu, tzw. paszport covidowy lub informację o szczepieniu z
Internetowego Konta Pacjenta. Dokumenty, o których mowa powyżej mogą zostać okazane w
formacie cyfrowym lub papierowym. Brak okazania właściwych zaświadczeń może skutkować
odmową wstępu na imprezę masową z uwagi na limit miejsc dla osób niezaszczepionych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Informacje na nich zawarte nie będą przez Klub w żaden sposób przechowywane. Dokumenty nie
są zapisywane podczas weryfikacji w trakcie wejścia na imprezę masową i tym samym nie są
potem przechowywane. Jedynie dla celów bieżącej kontroli przy wejściu weryfikuje się
autentyczność i ważność zaświadczenia.
Karnetowicze lub posiadacze biletów, którzy nie potwierdzą posiadania zaświadczenia o
szczepienia przeciw COVID-19 w momencie zapisu na mecz, będą mogli wejść na stadion do
liczby stanowiącej 50% pojemności stadionu.
Nabywca karnetu lub biletu przyjmuje do wiadomości, że Widzew Łódź nie zakłada dokonywania
zwrotu świadczeń pieniężnych w wypadku niewykorzystania karnetu lub niewykorzystania
biletów zakupionych przez kibiców.
Przez dokonanie zakupu karnetu/biletu, jego nabywca wyraża akceptację niniejszego Regulaminu
oraz innych ogłaszanych przez Klub Widzew Łódź regulaminów związanych z organizacją
meczów z udziałem publiczności.
II. Ceny karnetów/biletów na sezon piłkarski I ligi 2021/2022
Ceny karnetów/biletów na sezon 2021/2022 Zarząd ogłosi w oddzielnym komunikacie na
stronach internetowych Klubu.
III. Sprzedaż karnetów/biletów w sezonie piłkarskim I ligi 2021/2022
O ile obowiązujące w dacie publikacji niniejszego Regulaminu przepisy prawa nie ulegną
zmianie, sprzedaż karnetów/biletów dokonywana będzie jedynie w formie elektronicznej.

IV. Inne kryteria przyznawania wejściówek na mecze w sezonie piłkarskim I ligi sezonu
2021/2022
Klub zastrzega sobie prawo przyznania do 1000 miejsc nabywcom karnetów według innych
kryteriów, związanych z udziałem w akcjach społecznych i marketingowych Klubu, a także
osobom wskazanym przez organizatorów rozgrywek: Polski Związek Piłki Nożnej i Pierwszą
Ligę Piłkarską na podstawie obowiązujących regulaminów.
V. Okres obowiązywania
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują w związku z rozgrywaniem przez pierwszy
zespół Widzewa Łódź roli gospodarza meczów o mistrzostwo I ligi sezonu piłkarskiego
2021/2022 z zastrzeżeniem pkt. XII ust.3 niniejszego Regulaminu.
VI. Uprawnienia wynikające z nabycia karnetu
1. Wykupienie karnetu na rundę jesienną sezonu 2021/2022 daje jego posiadaczowi prawo
kontynuacji, to jest prawo do zakupu karnetu na rundę wiosenną sezonu 2021/2022 z zachowaniem
przypisanego do karnetu miejsca na Stadionie Miejskim położonym w Łodzi przy al. Piłsudskiego
138 z pierwszeństwem przed innymi osobami, na zasadach określonych przez Klub Widzew
Łódź. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, bez uszczerbku dla powołanego prawa
kontynuacji, Klub może zaproponować nabywcy karnetu inne miejsce na Stadionie Miejskim.

2. W wypadku, w którym na skutek ograniczeń, o których mowa w punkcie I Regulaminu
nabywca karnetu nie będzie mógł z niezależnych od niego przyczyn brać udziału w żadnym
meczu zespołu Klubu Widzew Łódź rozgrywanym w roli gospodarza o mistrzostwo I ligi sezonu
piłkarskiego 2021/2022, nabywcy karnetu służyć będą następujące świadczenia zastępcze:
•
•

zestaw pamiątek klubowych, którego elementy zostaną określone przez Zarząd Widzew
Łódź SA jeżeli nastąpi przypadek, o którym mowa w punkcie VI.3 Regulaminu,
bezpłatny dostęp do kanału internetowej telewizji WidzewTV (w danym zakresie Klub
Widzew Łódź zastrzega, że w związku z sprzedażą praw medialnych w kanale WidzewTV nie
będą mogły być odtwarzane mecze pierwszego zespołu piłki nożnej Klubu).

3. Jeżeli nie zostanie to wyłączone aktami prawnymi, o których mowa w punkcie I Regulaminu,
prawo do udziału w jednym meczu rozgrywanym przez Widzew Łódź SA w rozgrywkach o
mistrzostwo I ligi sezonu 2021/2022.
Niezależnie od prawa do udziału w meczu, o którym mowa powyżej, posiadacz karnetu będzie
uprawniony do zgłoszenia zamiaru udziału w innych meczach. Prawo takie będzie przyznawane
przez Klub Widzew Łódź bez dodatkowych opłat z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń
wynikających z przepisów prawa lub indywidulanych orzeczeń albo decyzji.
Jeżeli udział publiczności w meczu będzie ograniczony, rozpoznając zgłoszenia, o których mowa
powyżej, Klub Widzew Łódź będzie przyznawał prawo do udziału w meczu z uwzględnieniem
następujących kryteriów:

•
•

liczby meczów o mistrzostwo I ligi w sezonie 2021/2022, w których uczestniczył
nabywca karnetu (dokonując wyboru na rzecz posiadaczy karnetów z najmniejszą ilością
takich meczów),
kolejności zgłoszeń.

Sposób zgłaszania chęci udziału w meczu oraz czas w jakim takie zgłoszenia będą mogły zostać
złożone zostanie podany do wiadomości przez Widzew Łódź SA na jego stronie internetowej.
Zgłoszenie może mieć wyłącznie formę elektroniczną.
Osoby uprawnione do udziału w meczu w charakterze publiczności zostaną o tym przez Widzew
Łódź SA poinformowane elektronicznie. Informacja wskazywała będzie sektor oraz miejsce na
Stadionie Miejskim, jak również bramę wejściową.
W czasie meczów rozgrywanych w charakterze gospodarza przez Widzew Łódź SA w rozgrywkach o
mistrzostwo I ligi w sezonie 2021/2022 wynikające z karnetu wskazania co do sektora i miejsca na
Stadionie Miejskim w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138 nie obowiązują do momentu całkowitego
zdjęcia obostrzeń sanitarnych i możliwości przyjęcia na stadionie 100% kibiców.

VII. Karnety fundowane
1. Karnet fundowany oznacza karnet ufundowany przez Klub albo karnet nabyty i ufundowany
przez Kupującego przekazany do klubu celem umożliwienia młodzieży do lat 16. uczestnictwa w
pojedynczych meczach w sezonie 2021/2022. Karnet fundowany upoważnia do udziału w meczu
Widzew Łódź SA jedynie pod warunkiem zgłoszenia na zasadach określonych listy osób
uprawnionych do wstępu na mecz, oraz na podstawie imiennych biletów wydrukowanych
samodzielnie z systemu biletowego.
2. Karnety fundowane będą udostępniane przez Klub pod warunkiem, że ich sprzedaż nie zostanie
wyłączona stosownymi przepisami prawa lub postanowieniami indywidualnych orzeczeń lub
decyzji wydanych przez uprawnione do tego organy. Do karnetów fundowanych zasady określone
w punkcie V niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
3. Karnety fundowane mogą być wykorzystane jedynie pod warunkiem zapewnienia grupie dzieci
lub młodzieży opieki osób pełnoletnich, przy czym jeden opiekun musi przypadać na każde
dziesięcioro dzieci.
4. Karnety fundowane będą przyznane wybranym przez Klub podmiotom współpracującym z
Klubem lub zaangażowanym w tworzenie społeczności widzewskiej. Klub nie jest zobligowany do
wydania Karnetów Fundowanych ani do sprzedaży takich Karnetów. Odmowa udzielenia karnetu
fundowanego nie wymaga uzasadnienia. Klub może wprowadzać limity karnetów fundowanych.
5. W przypadku karnetów fundowanych jego posiadacz (tj. podmiot wybrany przez Klub stosownie do
punktu VI.4) będący podmiotem uprawnionym, któremu udzielono taki karnet ma obowiązek:
a) zgłoszenia Klubowi poprzez e-mail do 24 godzin przed rozpoczęciem meczu danych osób,
którym udostępnia karnet fundowany, z uwzględnieniem opiekunów, podając imię, nazwisko oraz
nr PESEL, a także adres e-mail, na który mają zostać przekazane imienne bilety;

b) poinformowania opiekunów osób uprawnionych do wstępu na mecz, o treści niniejszego
Regulaminu, Regulaminu Stadionu Miejskiego w Łodzi oraz Regulaminu imprezy masowej.
6. Niewskazanie osób uprawnionych do udziału w meczu z wskazaniem powyższych danych, lub
niezapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów, skutkuje niemożnością wykorzystania karnetu
fundowanego, bez prawa posiadacza Karnetu do zwrotu na jego rzecz świadczenia pieniężnego
związanego z niewykorzystaną usługą związaną z wydarzeniem sportowym.
7. Osoby wskazane jako uprawnione do udziału wstępu na mecz otrzymają na podany adres email imienny bilet, który powinien zostać samodzielnie wydrukowany celem okazania przy
wejściu na stadion. Przepisy dotyczące posiadaczy biletów stosuje się odpowiednio.
VIII. Szybki kontakt
Osoba uczestnicząca w meczu organizowanym przez Klub Widzew Łódź obowiązana jest do
podania następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, PESEL, numeru telefonu, adresu email (jeżeli posiadacz karnetu lub biletu na mecz posługuje się takim adresem), adresu
zamieszkania.
Powyższe dane osobowe zostaną wykorzystane w celach związanych ze zwalczaniem oraz
zapobieganiem skutkom COVID-19. Dane te będą umożliwiać zawiadomienie posiadacza karnetu
lub biletu o fakcie przebywania w jego pobliżu w czasie meczu osoby, u której zdiagnozowano
COVID-19, lub co, do której zachodziło podejrzenie zakażeniem COVID-19. Klub zastrzega
możliwość przekazania powyższych danych uprawnionym organom Inspekcji Sanitarnej lub innej
służby, do której zadań należało będzie podejmowanie działań mających na celu zwalczanie lub
zapobieganie skutków COVID-19.
Klub Widzew Łódź zaprzestanie pozyskiwania powyższych danych w zakresie: numer telefonu,
(oraz adres zamieszkania i adres e-mail w przypadku braku zgody posiadacza karnetu lub biletu)
niezwłocznie po ustaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.
IX. Udział publiczności w meczach
1. Udział publiczności w meczach zostanie zapewniony na zasadach określonych niniejszym
Regulaminem, pod warunkiem, że nie zostanie on wyłączony aktami prawnymi organów władzy
państwowej, indywidualnymi decyzjami administracyjnymi, decyzjami Polskiego Związku Piłki
Nożnej lub decyzjami Zarządu Widzew Łódź SA.
2. Udział w meczach w charakterze publiczności zostaje zapewniony pod warunkiem zapoznania
się i przyjęcia do stosowania warunków niniejszego Regulaminu.
3. Udział w meczach w charakterze publiczności na zasadach określonych niniejszym Regulaminem
zostaje zapewniony jedynie posiadaczom karnetów/biletów na mecze Widzew Łódź
SA rozgrywane na Stadionie Miejskim w charakterze gospodarza w sezonie 2021/2022.
4. Widzew Łódź SA przewiduje sprzedaż biletów na mecze rozgrywane w charakterze gospodarza
przez Widzew Łódź SA w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi w sezonie 2021/2022 jedynie w

wypadku braku zainteresowania udziałem w meczu w charakterze publiczności posiadaczy
karnetów. Sprzedaż taka może mieć formę wyłącznie elektroniczną.
5. O ile obowiązujące w dacie publikacji niniejszego Regulaminu przepisy prawa nie ulegną
zmianie, w meczach rozgrywanych w charakterze gospodarza przez Widzew Łódź SA w
rozgrywkach o mistrzostwo I ligi sezonu 2021/2022 wyłączony zostaje udział grup kibiców
drużyny gości.
X. Wymagania sanitarne
1. Osoby uczestniczące w meczach w charakterze publiczności obowiązane są do poruszania się
po Stadionie Miejskim w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138 wyłącznie po strefach dla nich
przeznaczonych oraz do bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych.
2. Osoby uczestniczące w meczach w charakterze publiczności obowiązane są poddać się przy
wejściu na Stadion Miejski w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 138 dezynfekcji, obejmującej umycie
rąk środkiem dezynfekującym. Środek dezynfekujący zapewnia Widzew Łódź SA.
3. Osoby uczestniczące w meczach w charakterze publiczności obowiązane są posiadać maski
ochronne oraz zasłonić usta i nos maską ochronną przy wejściu na Stadion Miejski w Łodzi, przy
al. Piłsudskiego 138, w czasie poruszania się po Stadionie Miejskim, w czasie opuszczania
Stadionu Miejskiego. Osoby uczestniczące w meczu w charakterze publiczności mogą zdjąć
maski jedynie po zajęciu wyznaczonego dla nich miejsca na trybunach Stadionu Miejskiego.
Widzew Łódź SA nie zapewnia masek ochronnych.
4. Osoby uczestniczące w meczach w charakterze publiczności obowiązane są zajmować
przyznane im miejsca na trybunach Stadionu Miejskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138.
5. Zaleca się osobom uczestniczącym w meczu w charakterze publiczności niewnoszenie bagażów
podręcznych. W czasie rozgrywanych meczów przechowalnia rzeczy nie będzie funkcjonowała.
6. Widzew Łódź SA ma prawo usunąć ze Stadionu Miejskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138
osoby nieprzestrzegające powyższych zasad sanitarnych.
7. Osoby uczestniczące w meczu w charakterze publiczności przyjmują do wiadomości, że za
naruszenie obowiązujących zasad sanitarnych mogą zostać ukarane przez powołane do tego
służby, w tym funkcjonariuszy policji lub inspektorów sanitarnych.
XI. Odpowiedzialność
1. Osoby uczestniczące w meczach w charakterze publiczności przyjmują do wiadomości, że
zastosowanie powyższych reguł sanitarnych, odpowiadających przepisom prawa, może ich nie
uchronić przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz przed zachorowaniem na COVID-19.
Wzięcie udziału w meczach rozgrywanych w charakterze gospodarza przez Widzew Łódź SA w
rozgrywkach o mistrzostwo I ligi sezonu 2021/2022 wiąże się z świadomym podjęciem ryzyka
powyższych konsekwencji.

2. Osoby uczestniczące w meczach w charakterze publiczności podejmując świadomie ryzyko, o
którym mowa w punkcie X.1 Regulaminu zwalniają tym samym z odpowiedzialności za skutki
zarażenia lub zachorowania Widzew Łódź SA, podmioty z nim współpracujące, w tym w ramach
organizacji meczu, sponsorów Widzew Łódź SA oraz organizatora rozgrywek, którym jest Polski
Związek Piłki Nożnej.
3. Osoby poddane kwarantannie, osoby, u których stwierdzono zarażenie wirusem SARS-CoV-2
lub osoby, co do których może zachodzić takie uzasadnione podejrzenie, obowiązane są do
powstrzymania się od wzięcia udziału w meczu w charakterze publiczności.
4. Osoby uczestniczące w meczu w charakterze publiczności obowiązane są do niezwłocznego
informowania służb porządkowych o każdym przypadku naruszenia zasad sanitarnych
określonych niniejszym Regulaminem.
5. Osoby uczestniczące w meczu w charakterze publiczności w wypadku stwierdzenia naruszenia
zasad sanitarnych obwiązane są do niezwłocznego opuszczenia miejsca, ·w którym doszło do
takiego zdarzenia, do czasu przywrócenia przez służby porządkowe stosowania obowiązujących
zasad sanitarnych.
6. Osoby uczestniczące w meczu w charakterze publiczności potwierdzają, że nabywając bilet lub
karnet zapoznały się z Regulaminem Stadionu Miejskiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138,
Regulaminem imprez masowych organizowanych przez Widzew Łódź SA oraz Regulaminem
udziału publiczności w meczach organizowanych przez Widzew Łódź SA w rundzie jesiennej
sezonu 2021/2022 z zachowaniem specjalnego reżimu sanitarnego. Regulaminy te są publikowane
na oficjalnej stronie internetowej Klubu www.widzew.com.
XII. Postanowienia końcowe
1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać na stronie
internetowej www.widzew.com. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej w sposób
umożliwiający jego pozyskanie, utrwalenie i odtworzenie przez osoby uczestniczące w meczu w
charakterze publiczności. Uważa się, że posiadacze karnetów, lub nabywcy biletów, zgłaszając
chęć udziału w meczu, lub nabywając bilet, zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i że
akceptują jego treść bez zastrzeżeń.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Widzew Łódź SA zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w szczególności w
wypadku zmiany przepisów prawa, zaleceń organizatora rozgrywek albo jeżeli służyć to będzie
usprawnieniu przeprowadzania meczów w szczególnym reżimie sanitarnym.

