Regulamin
udziału publiczności w meczach rozgrywanych przez Widzew Łódź S.A.
w rundzie wiosennej sezonu piłkarskiego 2019/2020
z zachowaniem specjalnego reżimu sanitarnego.
I.
Podstawa prawna i założenia Regulaminu.
Podstawę prawną oraz założenia niniejszego Regulaminu stanowią:
1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku „w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”
(Dz.U. poz. 964, 966, 991, 1006, 1031) – w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 roku „zmieniającym rozporządzenie w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii” (Dz.U. poz. 1031),
2. przygotowany przez Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury
Polskiego Związku Piłki Nożnej dokument „I etap udostępniania stadionów piłkarskich dla
publiczności w specjalnym reżimie sanitarnym [założenia organizacyjne dla klubów
piłkarskich]. Wersja 2.”
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia
oraz zalecenia powyższych aktu prawnego i dokumentu.
II.
Kolizja przepisów.
Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią przepisy specjalne. W wypadku sprzeczności
pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a innymi Regulaminami wprowadzonymi
uchwałą Zarządu przez Widzew Łódź S.A., zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego
Regulaminu.
III.
Okres obowiązywania.
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują w związku z rozgrywaniem przez pierwszy
zespół Widzew Łódź S.A. w roli gospodarza następujących meczów rundy wiosennej sezonu
piłkarskiego 2019/2020:
1. przeciwko Lech II Poznań,
2. przeciwko Elanie Toruń,
3. przeciwko Stali Stalowa Wola,
4. przeciwko Zniczowi Pruszków.
IV.
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 S.A.
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 rundę lub na

sezon na mecze Widzew Łódź SA rozgrywane na Stadionie Miejskim w charakterze
gospodarza w Sezonie 2019/2020), z zastrzeżeniem punktu IV.4.
4. Widzew Łódź S.A. nie przewiduje sprzedaży biletów na mecze o których mowa w punkcie III
Regulaminu. Sprzedaż taka może mieć miejsce jedynie w wypadku braku zainteresowania
udziałem w meczu w charakterze publiczności posiadaczy karnetów. Sprzedaż taka może
mieć formę wyłącznie elektroniczną.
5. W meczach o których mowa w punkcie III wyłączony zostaje udział grup kibiców drużyny
gości.
6. Widzew Łódź S.A. może zapewnić udział publiczności w meczach o których mowa w punkcie
III jedynie w liczbie odpowiadającej 25% miejsc na trybunach Stadionu Miejskiego, tj. 4.502
uczestnikom. We wskazanej liczbie zawarte są miejsca dedykowane dla posiadaczy
powierzchni typu SKY BOX.
7. Posiadacze powierzchni typu SKY BOX będą mogli korzystać z co czwartego miejsca
siedzącego przypisanego do tej powierzchni. Miejsca te zostaną w odpowiedni sposób
oznaczone.
8. Posiadacze karnetów będą mogli uczestniczyć w charakterze publiczności w meczach o
których mowa w punkcie III pod warunkiem dokonania elektronicznego zgłoszenia chęci
udziału w meczu. Sposób zgłaszania chęci udziału w meczach oraz czas w jakim takie
zgłoszenia będą mogły zostać złożone zostanie podany do wiadomości przez Widzew Łódź
S.A. na jego stronie internetowej przed każdym kolejnym meczem. Zgłoszenie może mieć
wyłącznie formę elektroniczną.
9. Prawo do udziału w meczu zostanie przyznane osobom dokonującym zgłoszenia o którym w
punkcie IV.8. według kolejności zgłoszeń. Osoby uprawnione do udziału w meczu w
charakterze publiczności zostaną o tym przez Widzew Łódź S.A. poinformowane
elektronicznie. Informacja wskazywała będzie sektor oraz miejsce na Stadionie Miejskim, jak
również bramę wejściową. W czasie meczów o których mowa w punkcie III wynikające z
karnetu wskazania co do sektora i miejsca na Stadionie Miejskim nie obowiązują.
10. Osoby którym zostanie przyznane prawo do udziału w meczu w charakterze publiczności
stosownie do postanowienia punktu IV.9 nie będą uprawnione do uzyskania prawa do
udziału w kolejnym meczu (z meczów wskazanych w punkcie III), chyba, że ulegną zmianie
przepisy i zalecenia dotyczące limitu kibiców uczestniczących w meczach, albo w wypadku
braku zainteresowania udziałem w meczu w charakterze publiczności innych posiadaczy
karnetów.
V.
Wymagania sanitarne.
1. Osoby uczestniczące w meczu w charakterze publiczności obowiązane są do poruszania się
po Stadionie Miejskim wyłącznie po strefach dla nich przeznaczonych oraz do
bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych.
2. Osoby uczestniczące w meczu w charakterze publiczności obowiązane są poddać się przy
wejściu na Stadion Miejski dezynfekcji, obejmującej umycie rąk środkiem dezynfekującym.
Środek dezynfekujący zapewnia Widzew Łódź S.A.
3. Osoby uczestniczące w meczu w charakterze publiczności obowiązane są posiadać maski
ochronne oraz zasłonić usta i nos maską ochronną przy wejściu na Stadion Miejski, w czasie
poruszania się po Stadionie Miejskim, w czasie opuszczania Stadionu Miejskiego. Osoby

4.

5.

6.
7.

uczestniczące w meczu w charakterze publiczności mogą zdjąć maski jedynie po zajęciu
wyznaczonego dla nich miejsca na trybunach Stadionu Miejskiego. Widzew Łódź S.A. nie
zapewnia masek ochronnych.
Osoby uczestniczące w meczu w charakterze publiczności obowiązane są zajmować
przyznane im miejsca na trybunach Stadionu Miejskiego. Widzew Łódź S.A. udostępni co
czwarte miejsce na widowni w rzędach naprzemiennie. Tego rodzaju sposób zajmowania
miejsc nie dotyczy:
(1) widza z dzieckiem poniżej 13 roku życia,
(2) widza który uczestniczy w meczu z: (a) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, (b)
osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, (c) osobą z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego, (d) osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać
się samodzielnie,
(3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
Zaleca się osobom uczestniczącym w meczu w charakterze publiczności niewnoszenie
bagażów podręcznych. W czasie meczów o których mowa w punkcie III przechowalnia rzeczy
nie będzie funkcjonowała.
Widzew Łódź S.A. ma prawo usunąć ze Stadionu Miejskiego osoby nieprzestrzegające
powyższych zasad sanitarnych.
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 funkcjonariusz policji lub inspektorów sanitarnych.

VI.
Odpowiedzialność.
1. Osoby uczestniczące w meczu 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 o których mowa w punkcie III wiąże się z świadomym
podjęciem ryzyka powyższych konsekwencji.
2. Osoby uczestniczące w meczu w charakterze publiczności podejmując świadomie ryzyko o
którym mowa w punkcie VI.1 zwalniają tym samym z odpowiedzialności za skutki zarażenia
lub zachorowania Widzew Łódź S.A., podmioty z nim współpracujące, w tym w ramach
organizacji meczu, sponsorów Widzew Łódź S.A., 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.

VII.
Postanowienia końcowe.
1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać się na
stronie internetowej www.widzew.pl . 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 S.A. 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.

