REGULAMIN IMPREZY Masowej - Mecze o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy
obowiązujący od dnia 11.09.2021 do 30.12.2021 na terenie OSiR Włochy w Warszawie przy ulicy
Gładkiej 18 podczas rozgrywek Futsal Ekstraklasy z udziałem Legii Warszawa. („Regulamin”)
Regulamin zostanie udostępniony bezpośrednio na stronie internetowej https://legiafutsal.com/
Ponadto Regulamin będzie dostępny na terenie odbywania się Imprezy.
Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009 r.) oraz Regulaminu obiektu OSiR Włochy w Warszawie.
§1.
Zakres obowiązywania i informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.09.2021 do 30.12.2021 na terenie OSiR Włochy w
Warszawie przy ulicy Gładkiej 18 podczas imprez masowych - rozgrywek Futsal Ekstraklasy z udziałem
drużyny Legii Warszawa, zwanych dalej "Imprezą".
2. Przebywanie na Imprezie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu,
Zasad Funkcjonowania i Regulaminu Obiektu OSiR Włochy w Warszawie udostępnionych przy wejściu
na teren imprezy oraz na stronie internetowej https://legiafutsal.com/
4. Zgodnie z Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504, U S T AWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych Art. 11. 1. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w
szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk. Organizator w zakresie określonym ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisami
wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania
osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
5. Organizatorem Imprezy jest Stowarzyszenie Klub Sportowy WIN WIN siedzibą w Warszawie, (dalej
jako: „Organizator”) z siedzibą w Warszawie (01-307) adres: ul. Batalionów Chłopskich 79/23, NIP
5272855617, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000763098,
reprezentowana przez zarząd: Emila Krysińskiego – Prezesa Zarządu.
6. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na
jej terenie. Każda osoba przebywająca na terenie Imprezy w czasie jej trwania obowiązana jest
stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania
się osób obecnych i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także
urządzeń, znajdujących się na nim. Ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w
związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

§2.
Opis Imprezy
1. Wstęp na Imprezę, korzystanie z urządzeń oraz przebywanie na jej terenie mają wszystkie osoby
posiadające ważny bilet wstępu odbywa się po okazaniu biletu oraz dokumentu potwierdzającego
tożsamość, takich jak: dowód osobisty, legitymacja szkolna/studencka, prawo jazdy, paszport.
Wstęp osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat na teren Imprezy masowej jest możliwy wyłącznie
z ważnym biletem wstępu i pod opieką osoby pełnoletniej.
2. Impreza ma charakter otwarty, płatny i biletowany.
3. Sprzedaż biletów na Imprezę rusza na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia do wyczerpania liczby
dostępnych biletów.
4. Liczba biletów przeznaczonych do sprzedaży wynosi 510 sztuk z czego 27 sztuk dla kibiców drużyny
gości.
5.Oświadczamy, iż imprezy masowe będziemy organizowali i przeprowadzali na warunkach
określonych w regulacjach prawnych wydawanych przez Radę Ministrów w związku z wystąpieniem
na terenie kraju stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
6. Impreza jest imprezą masową, podczas której odbędzie się mecz o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy
z udziałem w roli Gospodarza drużyny Legii Warszawa.
7. Czas trwania Imprezy wynosi ok 2 godzin.
8. Planowane rozpoczęcie Imprezy to godz. 18:00, zaś planowana godzina zakończenia to ok.20.00.
Otwarcie Wejścia na Imprezę nastąpi o godz. 17.00.
9. Bilety sprzedawane są wyłącznie poprzez stronę internetową www.ebilet.pl , gdzie znajduje się
również informacja o cenie biletów, każdy z biletów podsiada indywidualny numer.
10. Zakazana jest odsprzedaż biletów 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.
11. Organizator informuje, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń: "Kto
nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub
sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo
grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."
12. Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z
postanowieniami niniejszego regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu 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.
13. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda
z tych osób zobowiązana jest do nabycia biletów. Z posiadania biletu zwolnione są dzieci poniżej 3
roku życia. Zwolnienie z konieczności zakupu biletu należy udokumentować dowolnym dokumentem
potwierdzającym wiek dziecka.

14. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek służb porządkowych lub
informacyjnych dokonuje przez:
- sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny bilet,
- okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.
15. Bilet uprawnia do zajęcia miejsca siedzącego na trybunie hali sportowej.
16. Nabyty bilet stanowi podstawę jednorazowego wejścia na teren imprezy.
17. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę uczestników oraz konieczne środki kontroli i
bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce
Imprezy z odpowiednim, co najmniej 45 minutowym wyprzedzeniem.
18. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających
na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
19. Na terenie Imprezy i Stadionu zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności reklamowej,
marketingowej, promocyjnej nie uzgodnionej uprzednio z Organizatorem. Osoby naruszające ten
zakaz będą usunięte z terenu Imprezy i Stadionu. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej
rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu nie stosującego się do zakazu.
20. Osoby zakupujące bilet na Imprezę zobowiązani są do podania informacji odnośnie szczepienia
SARS-CoV-2.
§3.
Ogólne warunki uczestnictwa w Imprezie
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
2. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec
posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na Imprezę, która, z
przyczyn niezależnych od Organizatora, została odwołana lub odbyła się jedynie w części.
3. Przypomina się posiadaczowi biletu, iż bilet nie podlega zamianie. W przypadku zmiany daty,
miejsca lub istotnej zmiany w programie Imprezy, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed
rozpoczęciem Imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką on opiewał. W przypadku dokonania zwrotu
z powodu istotnej zmiany w programie Imprezy w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma
odpowiednią część sumy, na jaką opiewał bilet. Poza wskazanymi powyżej przypadkami bilet nie
podlega zamianie na inny ani zwrotowi.
4. Organizator zastrzega sobie prawo w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i
dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone w widocznym miejscu na terenie
obiektu w formie papierowej laminowanej, do:
a) odmówienia wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami
bezpieczeństwa;
b) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił
teren Imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w

szczególności sytuacji, w których uczestnik Imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się
agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem;
d) dokonania zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie Imprezy z powodów
nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od Organizatora. W tej sytuacji posiadacz biletu
może zwrócić bilet przed rozpoczęciem Imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką on opiewał. W
przypadku dokonania zwrotu z powyższych przyczyn z powodu istotnej zmiany w programie Imprezy
w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma odpowiednią część sumy, na jaką opiewał bilet;
e) odwołania lub zrezygnowania Imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora bez obowiązku
rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na
jaką opiewał bilet na Imprezę, która się nie odbyła lub odbyła się jedynie w części;
f) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, za zgodą posiadacza biletu zamiany jego
miejsce siedzącego/stojącego na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w
cenie, lub, w przypadku nie wyrażenia przez niego zgody na zamianę, kwota, jaką zapłacił on za bilet.
5.Wnoszenie pojemników szklanych, metalowych, oraz alkoholu na teren Imprezy jest niedozwolone.
6. Oficjalne programy i gadżety będą sprzedawane wyłącznie na terenie Imprezy.
7. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na Imprezę,
która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad
bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty (ceny)
wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na Imprezę, czy w
jego trakcie.
8. Osoby uczestniczące w Imprezie mają zakaz wstępu w miejsca na terenie Imprezy, które nie są
przeznaczone dla publiczności, w szczególności dotyczy to pomieszczeń i obszarów techniczno –
magazynowych, biurowych i innych związanych z organizacją Imprezy.
9. Zakupiony bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w
konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.
10. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie w
nieautoryzowanej promocji, unieważnienia bilet bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego
zakupu.
11. Organizator usunie z miejsca przeprowadzania Imprezy osoby, które swoim zachowaniem
zakłócać będą porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z niniejszym Regulaminem i zastosuje
odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane.
12. W czasie Imprezy Organizator oraz uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej
terenie imprezy, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
13. W czasie Imprezy Organizator oraz uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej
terenie stadionu, zobowiązują się przestrzegać przepisów wynikających z Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stany epidemii,

§4.
Niedozwolone Przedmioty
1. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy, w szczególności:
a) wszelkiego rodzaju broni lub materiałów wybuchowych, w tym wszelkich przedmiotów, które
mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do zadawania ran ciętych, pchnięć lub ran kłutych bądź
jako pocisk. Obejmuje to sztuczne ognie, race, mieszanki dymne, świece dymne lub inne materiały
pirotechniczne;
b) wszelkiego rodzaju butelek, kubków, dzbanków lub puszek, szkła lub innego kruchego, tłukącego
lub szczególnie twardego materiału;
c) wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych, narkotyków środków pobudzających lub substancji
psychotropowych;
d) materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, religijnym lub propagandy politycznej;
e) wszelkich materiałów komercyjnych i promocyjnych, z wyjątkiem dopuszczonych przez
Organizatora;
f) wszelkich maszt flagowych lub banerowych, wykonanych z innego materiału niż miękki plastik oraz
długości większej niż 1m i średnicy większej niż 1cm;
g) gazu w aerozolu, substancji żrących, łatwopalnych, barwników lub pojemników zawierających
substancje szkodliwe dla zdrowia lub wysoce łatwopalne;
h) dużych i nieporęcznych przedmiotów o wymiarach większych niż 25cm x 25cm x 25cm, których nie
można swobodnie umieścić pod siedziskiem na Stadionie;
i) obsługiwanych mechanicznie lub ręcznie urządzeń emitujących niewspółmierny do okoliczności
dźwięk/hałas, takie jak megafony, syreny, itp.;
j) wskaźników laserowych;
k) flag i transparentów o wymiarach większych niż 2,0m x 1,5m, wykonanych z materiału
łatwopalnego, niezgodnego z polskimi regulacjami i normami .
2. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na Imprezę, odpowiedni członek służb
informacyjnych lub służb porządkowych jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów
niedozwolonych i dozwolonych.
§5.
Kontrola i Zachowanie
1. Członkowie służb informacyjnych i porządkowych są upoważnieni do kontroli – w tym z
wykorzystaniem środków technicznych – czy dane osoby stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, a
w szczególności, czy są pod wpływem alkoholu lub narkotyków bądź w posiadaniu broni lub innych
niedozwolonych przedmiotów. Członkowie służb informacyjnych i są upoważnieni do przeglądania
odzieży danej osoby, bagażu oraz innych posiadanych przez nią przedmiotów.
2. Nie zostaną wpuszczone na teren Imprezy, bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania
osoby:

a) osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych
lub innych mających podobne działanie;
b) osoby niestosujące się do wytycznych Organizatora (lub osoby upoważnionej przez Organizatora),
członka służb informacyjnych i porządkowych;
c) osoby stwarzające zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa;
d) osoby objęte zakazem wstępu na Imprezę masową;
e) osoby posiadające broń oraz inne przedmioty niebezpieczne, jak również materiały pirotechniczne
i pożarowo niebezpieczne.
3. W razie wątpliwości co do prawa wpuszczenia na Imprezę, decyzję podejmuje odpowiedni członek
służb informacyjnych lub porządkowych.
4. Osoby przebywające na terenie Imprezy podczas jej trwania są bezwzględnie zobowiązane do
zachowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa, w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu innych
uczestników Imprezy oraz do wykonywania poleceń służby informacyjnej, służby porządkowej.
5. Jeżeli ktokolwiek otrzyma informację o szkodach wyrządzonych w mieniu, powinien niezwłocznie
powiadomić o tym Organizatora, członka służb informacyjnych i porządkowych.
6. Możliwe jest wprowadzenie dalszych wyjątkowych środków kontroli w celu zapobieżenia
zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia bądź zmniejszenia lub wyeliminowania takiego zagrożenia.
Wytyczne wydane przez członków służb informacyjnych i porządkowych muszą być przestrzegane, a
odmowa współpracy może skutkować usunięciem z Imprezy.
§6.
Zakazy
1. Osoby obecne na Imprezie nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu do
użytku innego niż prywatny - za wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
2. Zabronione jest podejmowanie na terenie Imprezy, między innymi następujących działań:
a) rzucania przedmiotami lub wylewania płynów;
b) palenia papierosów wewnątrz Obiektu dotyczy to również tzw. papierosów eletronicznych;
c) wzniecania pożarów, odpalania sztucznych ogni, rac lub innych materiałów pirotechnicznych;
d) spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
obowiązuje zakaz wpuszczania osób pod ich widocznym wpływem lub uzasadnionym podejrzeniem
spożycia alkoholu lub substancji psychotropowych;
e) wyrażania lub rozpowszechniania propagandy i materiałów lub sloganów oraz symboli o
charakterze politycznym, religijnym, rasistowskim, ksenofobicznym a także innych stanowiących atak
na godność ludzką;
f) postępowania w sposób prowokujący, stwarzający zagrożenie, dyskryminujący, wulgarny,
obraźliwy wobec innych osób;

g) sprzedaży towarów i biletów, dystrybucji materiałów drukowanych i prowadzenia wszelkich
zbiórek oraz podejmowania innych działań promocyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej
zgody Organizatora (bądź osoby upoważnionej przez Organizatora);
h) wspinania się na lub przez konstrukcje i instalacje, które nie zostały wyraźnie przeznaczone do tego
celu;
i) używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia
identyfikacji osoby lub utrudnienie tego;
j) pisania lub malowania na elementach konstrukcji, instalacji lub przejść bądź przytwierdzania do
nich czegokolwiek;
k) załatwiania się poza toaletami oraz zaśmiecania obiekt poprzez wyrzucanie przedmiotów takich jak
odpady, opakowania, puste pojemniki itp.;
l) stania na krzesełkach/siedzeniach na trybunach oraz nieuzasadnionego przemieszczania się po nich
pomiędzy rzędami;
m) blokowania schodów, przejść do toalet, womitoriów;
n) wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników), skuterów, motocykli oraz rowerów na
teren Imprezy.
§7.
Odpowiedzialność
1. Organizator zapewnia:
a) spełnienie wymogów określonych, w szczególności tych określonych w przepisach prawa
budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
b) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do
spraw bezpieczeństwa;
c) pomoc medyczną;
d) zaplecze higieniczno-sanitarne;
e) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i
Policji;
2. Wobec osoby nagminnie łamiącej niniejszy Regulamin oraz Regulamin OSiR Włochy w Warszawie
Organizator ma prawo:
a) anulować ważną akredytację i nie dopuścić do wydania akredytacji na następne Imprezy
Organizatora;
b) usunąć osobę z terenu Imprezy;
c) przekazać Policji oraz wymiarowi sprawiedliwości w celu nałożenia przewidzianych prawem
sankcji;
d) użyć wszelkich innych kar i środków przewidzianych w prawie.

§ 8.
Sankcje karne
1. Zgodnie z przepisami art. 54 ust. 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ten, kto nie
wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez
Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywny.
2. Zgodnie z art. 56 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, kto wbrew przepisom ustawy wnosi
lub posiada na Imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo
grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
3. Zgodnie z art. 59 ust. 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ten, kto wnosi lub posiada na
Imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004
r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.6), 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.
4. Kto w czasie trwania Imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
5. 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.
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.
§9.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i
gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na terenie Imprezy lub w autoryzowanych
przez Organizatora punktach sprzedaży.
2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej www.legiafutsal.pl ;
b) w punktach informacyjnych na terenie Imprezy;

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub z nim związane będą poddawane pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Organizatora.
6. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia
zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Stowarzyszenia Klubu
Sportowego WIN WIN Warszawa z siedzibą w Warszawie 01-307 ul. Batalionów Chłopskich 79/23
7. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z § 9 ust. 6 powyżej w terminie 21 dni od dnia
ich doręczenia Organizatorowi. Składający reklamacje musi posiadać dowód doręczenia reklamacji.
8. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w
niniejszym rozdziale Regulaminu.
9. W sprawach nieuregulowanych stosuje się postanowienia ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Telefony alarmowe:
Pogotowie: - tel. 999
Policja: - tel. 997
Straż Pożarna - tel. 998
Europejski numer alarmowy – tel. 112

