
Regulamin	dotyczący	zasad	korzystania		
ze	Strefy	Loży	Klubowej		na	Stadionie	Motoarena	

		
§1			

DEFINICJE	
Na	potrzeby	niniejszego	Regulaminu	następujące	pojęcia	przyjmują	poniższe	znaczenia:		
1. Stadion	 –	 obiekt	 Stadionu	 Motoarena	 im.	 Mariana	 Rosego	 wraz	 z	 otoczeniem	 i	 terenem	

zewnętrznym,	położony	przy	ul.	Pera	Jonssona	7	w	Toruniu	(87-100),	
2. Klub	–	Klub	Sportowy	Toruń	S.A.	z	siedzibą	w	Toruniu	(87-100),	przy	ul.	Pera		

Jonssona	7,	spółka	wpisana	do	rejestru	przedsiębiorców	prowadzonego	przez	Sąd	Rejonowy	
w	 Toruniu,	 VII	 Wydział	 Gospodarczy	 Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 pod	 numerem	
0000273592,	o	kapitale	zakładowym	w	wysokości	4	843	000,00	zł,	NIP	9562186291,	

3. Loża	 VIP	 –	 inaczej	 Strefa	 Loży	 Klubowej	 -	 wydzielony	 fragment	 Stadionu	 obejmujący		
recepcję	przed	wejściem	do	strefy	oraz	wydzielony	obszar	na	poziomie	2	Trybuny	Głównej,	

4. Użytkownik	–	pełnoletnia	osoba	]izyczna	korzystająca	z	Loży,	w	rozumieniu	pkt.	3	powyżej,		
5. Gość	–	pełnoletnia	osoba	]izyczna,	korzystająca	z	Loży	na	zaproszenie	Użytkownika,	za	zgodą	

Obsługi	Klubu,	
6. Obsługa	–	pracownicy	i	inni	przedstawiciele	Klubu	upoważnieni	do	działania	w	jego	imieniu,		
7. Regulamin	 –	 niniejszy	 dokument	 zawierający	 zasady	 związane	 z	 korzystaniem	 z	 Loży	

Klubowej,	
8. Regulamin	 Obiektu	 –	 regulamin	 znajdujący	 się	 na	 stronie	 http://speedway.torun.pl	 w	

zakładce	„Regulamin	Obiektu”,		
9. Regulamin	Imprezy	Masowej	–	regulamin	znajdujący	się	na	terenie	Stadionu.		

	 	
§2			

ZASADY	OGÓLNE	
1. Niniejszy	Regulamin	obowiązuje	Użytkowników	oraz	wszystkie	inne	osoby	przebywające	na	

terenie	 Loży	 Klubowej	w	 trakcie	 imprez	masowych	 organizowanych	 przez	Klub	 na	 terenie	
Stadionu.		

2. Wszystkie	 osoby	przebywające	na	 terenie	Loży	Klubowej	 są	bezwzględnie	 zobowiązane	do	
korzystania	 ze	 Stadionu	 –	 w	 tym	 z	 Loży	 Klubowej	 –	 w	 sposób	 odpowiadający	 ich	
przeznaczeniu,	 powszechnym	 standardom	 ostrożności	 i	 bezpieczeństwa	 oraz	 zgodnie	 z	
poleceniami	 Obsługi,	 powszechnie	 obowiązującymi	 przepisami	 prawa	 oraz	 niniejszym	
Regulaminem.		

3. Niniejszy	 Regulamin	 obowiązuje	 niezależnie	 od	 obowiązku	 przestrzegania	 przez	
Użytkowników,	Gości	oraz	wszelkie	inne	osoby	przebywające	na	terenie	Stadionu	oraz	Loży	
Klubowej	 przepisów	ustawy	 z	 dnia	 20	marca	2009	 r.	 o	 bezpieczeństwie	 imprez	masowych	
(t.j.	Dz.	U.	z	2019	r.	poz.	2171)	oraz	innych	regulaminów	obowiązujących	na	terenie	Stadionu,	
w	tym	Regulaminu	Obiektu	oraz	Regulaminu	Imprezy	Masowej.		

4. Loża	 Klubowa	 jest	 	 strefą	 monitorowaną	 za	 pomocą	 systemu	 monitoringu	 wizyjnego,	
spełniającego	 wymogi	 powszechnie	 obowiązujących	 przepisów	 prawa,	 w	 tym	 przepisów	
Rozporządzenia	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	(UE)	2016/679	z	dnia	27	kwietnia	2016	r.	
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w	 sprawie	 ochrony	 osób	 ]izycznych	w	 związku	 z	 przetwarzaniem	 danych	 osobowych	 i	 	w	
sprawie	swobodnego	przepływu	takich	danych	oraz	uchylenia	dyrektywy	95/46/WE.	

§3		
WSTĘP	DO	LOŻY	KLUBOWEJ			

1. Wejście	na	teren	Strefy	Loże	Klubowej	w	dniu	 imprezy	masowej,	organizowanej	przez	Klub	
odbywa	się	wyłącznie	za	okazaniem	następujących	dokumentów:		
1) ważnej	stałej	lub	jednorazowej	karty	wstępu	wydanej	na	daną	imprezę	masową,		
2) ważnego	dokumentu	tożsamości	ze	zdjęciem.		

2. Pomimo	 okazania	 dokumentów	 wskazanych	 w	 pkt.	 1	 lub	 odpowiednio	 pkt.	 2	 powyżej,	
zabrania	 się	 wstępu	 na	 teren	 Loży	 Klubowej	 osobom	 będącym	 pod	 widocznym	wpływem	
alkoholu	 lub	 innych	 środków	 psychoaktywnych	 czy	 też	 odurzających	 (co	 stwierdza	
samodzielnie	Obsługa).		

3. Obsługa	w	każdym	momencie	trwania	imprezy	masowej	opisanej	w	ust.	2	powyżej	ma	prawo	
zażądać	od	Użytkownika	okazania	karty	wstępu	oraz	dokumentu	tożsamości	ze	zdjęciem	w	
celu	potwierdzenia	uprawnienia	do	przebywania	na	terenie	Loży	Klubowej.	

4. Użytkownik	ma	obowiązek	niezwłocznego	zgłoszenia	przedstawicielowi	Klubu	utraty	karty	
wstępu.	Wydanie	 duplikatu	 zagubionej	 lub	 zniszczonej	 stałej	 karty	wstępu,	 przypisanej	 do	
Loży	Klubowej	następuje	na	wniosek	Użytkownika,	po	uiszczeniu	na	rzecz	Klubu	stałej	opłaty	
w	wysokości	20,00	(słownie:	dwadzieścia)	złotych.	

5. Na	terenie	Loży	Klubowej	mogą	przebywać	wyłącznie	osoby	pełnoletnie.		

§4			
OGÓLNE	ZASADY	LOŻY		KLUBOWEJ	–	POBYT	I	USŁUGI	

1. Na	terenie	całej	Loży	Klubowej	obowiązuje:		
1) zakaz	wnoszenia	jakichkolwiek	niebezpiecznych	przedmiotów,		
2) zakaz	 wnoszenia	 oraz	 spożywania	 własnych	 napojów,	 napojów	 alkoholowych	 oraz	

jedzenia,		
3) zakaz	spożywania	alkoholu	poza	miejscami	do	tego	wyznaczonymi,		
4) zakaz	spożywania	środków	odurzających,		
5) zakaz	palenia	tytoniu	poza	miejscami	do	tego	wyznaczonymi,		
6) zakaz	robienia	zdjęć	i	nagrywania	]ilmów	bez	zgody	Obsługi.		

2. Obsługa,	 w	 tym	 w	 szczególności	 służby	 porządkowe	 i	 informacyjne,	 podczas	 imprez	
masowych,	mają	 prawo	 do	 usunięcia	 ze	 Loży	 Klubowej	wszystkich	 osób	 –	w	 tym	 również	
Użytkowników:		
1) zachowujących	się	agresywnie	lub	wulgarnie,			
2) nie	wykonujących	poleceń	Obsługi,			
3) naruszających	zakazy	wskazane	w	pkt.	1	powyżej,		
4) nieuprawnionych	do	przebywania	na	terenie	Loży	Klubowej,		
5) narażających	 swoim	 zachowaniem	 na	 niebezpieczeństwo	 zdrowie,	 życie,	 mienie	 lub	

dobra	osobiste	innych	osób,	przebywających	na	terenie	Loży	Klubowej	lub	Stadionu,		
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6) w	 inny	 rażący	 sposób	 łamiących	 postanowienia	 niniejszego	 Regulaminu,	 a	 także	
postanowienia	Regulaminu	Obiektu.	

3. Użytkownik	 uprawniony	 do	 przebywania	 w	 Loży	 Klubowej	 jest	 również	 uprawniony	 	 do	
korzystania	z	wyznaczonych	miejsc	siedzących	znajdujących	się	w	stre]ie	loży.	

§5	
SZCZEGÓLNE	ZASADY	LOŻY	KLUBOWEJ	

1. Użytkownik	 ma	 prawo	 do	 przebywania	 na	 terenie	 Loży	 Klubowej	 i	 korzystania	 z	
przysługujących	mu	usług	nie	wcześniej	niż	na	godzinę	przed	rozpoczęciem	każdej	imprezy	
masowej	 organizowanej	 przez	 Klub	 i	 nie	 później	 niż	 do	 godziny	 po	 zakończeniu	 danej	
imprezy,	chyba,	że	Obsługa	postanowi	inaczej.				

2. Wjazd	na	parking	odbywa	się	na	podstawie	stałej	lub	jednorazowej	karty	parkingowej,		
na	daną	imprezę	masową,	wydanej	przez	Klub.	

§6			
ZASADY	ODPOWIEDZIALNOŚCI	

1. Klub	 nie	 odpowiada	 za	 wypadki	 spowodowane	 nieprzestrzeganiem	 norm	 określonych	 	 w	
niniejszym	 Regulaminie	 oraz	 Regulaminie	 Obiektu.	 Użytkownicy	 ponoszą	 pełną	
odpowiedzialność	za	wypadki	spowodowane	przez	siebie	w	powyższych	warunkach.		
Wyżej	 określona	 odpowiedzialność	 Użytkownika	 obejmuje	 zarówno	 jego	 działania	 jak	 i	
zaniechania.	

2. Użytkownik	jest	zobowiązany	poinformować	Obsługę	o	jakichkolwiek	zdarzeniach	losowych,	
wypadkach	 lub	 innych	 zdarzeniach	 i	 zachowania	 stwarzających	 zagrożenie	na	 terenie	Loży	
Klubowej	i	Stadionu.	

3. Klub	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	przerwy	w	funkcjonowaniu	Loży	Klubowej	wynikające	
z	 działania	 siły	 wyższej,	 w	 szczególności	 z	 powodu	 przerwy	 w	 dostawie	 prądu	
spowodowanej	czynnikami	zewnętrznymi.	

4. Klub	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	rzeczy	pozostawione	przez	Użytkowników	na	terenie	
Loży	 Klubowej.	 Wszelkie	 mienie	 pozostawione	 w	 Loży	 Klubowej	 przez	 Użytkownika	
pozostaje	 tam	na	 ryzyko	Użytkownika,	 a	Klub	nie	bierze	odpowiedzialności	 za	 jakakolwiek	
utratę	lub	uszkodzenie	mienia	pozostawionego	przez	Użytkownika	lub	jego	Gości	podczas	ich	
pobytu	w	Loży	Klubowej.	

§7			
POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	

1. W	 przypadku	 zaistnienia	 jakichkolwiek	 sprzeczności	 pomiędzy	 niniejszym	 Regulaminem	
oraz	Regulaminem	Obiektu,	zastosowanie	znajdzie	niniejszy	Regulamin.	

2. Rzeczy		znalezione	należy	dostarczyć	do	biura	Klubu	lub	do	Obsługi.		
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