
 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 

w Niedzielnym Spacerze po Stadionie Narodowym w Warszawie 

24 lipca 2011 rok 

1. Regulamin został  sporządzony na potrzeby wydarzenia pod nazwą Niedzielny Spacer po Stadionie 

Narodowym w Warszawie odbywającego się w dniu 24 lipca 2011 roku w godzinach od 10.00 do 

18.00.  

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Niedzielnego Spaceru po 

Stadionie Narodowym w Warszawie będą przebywały na jego terenie. Zwiedzanie obiektu możliwe 

jest po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem. Każda osoba przebywająca na tym 

terenie w czasie trwania wydarzenia zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

3. Zwiedzanie obiektu odbywa się po wyznaczonej trasie i na własną odpowiedzialność osób 

zwiedzających.  

4. Uczestnictwo w Niedzielnym Spacerze po Stadionie Narodowym w Warszawie jest nieodpłatne. 

5. Dzieci mogą uczestniczyć w Niedzielnym Spacerze po Stadionie Narodowym w Warszawie jedynie pod 

opieką osoby dorosłej. Rodzic / opiekun w trakcie wydarzenia może posiadać pod swoją opieką 

maksymalnie 2 dzieci.  

6. Uczestnicy Niedzielnego Spaceru po Stadionie Narodowym w Warszawie są zobowiązani do posiadania 

dostosowanego do charakteru wydarzenia oraz warunków pogodowych płaskiego i pełnego obuwia. 

7. Organizator może odmówić wstępu na wydarzenie oraz przebywania na terenie jego trwania osobom: 

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub 

innych podobnie działających środków, 

b) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, które 

mogą zagrażać bezpieczeństwu pozostałych uczestników Niedzielnego Spaceru po Stadionie 

Narodowym w Warszawie, 

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie 

bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia, 

d) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty. 

8. Na teren trwania wydarzenia zabrania się wprowadzania zwierząt oraz wjeżdżania pojazdami 

silnikowymi oraz jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach, itp. 

9. Na terenie trwania wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów 

alkoholowych.  

10. Uczestnicy Niedzielnego Spaceru po Stadionie Narodowym w Warszawie są zobowiązani stosować się 

do poleceń przedstawicieli Służb Ochrony i wolontariuszy, którzy wyróżniają się elementami ubioru 

bądź posługują się identyfikatorami wydanymi przez Organizatora.  

11. Uczestnicy Niedzielnego Spaceru po Stadionie Narodowym w Warszawie zobowiązani są zachowywać 

się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych, a w szczególności przestrzegać 

postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników 

reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie wydarzenia, itp.  

12. Organizator utrwala przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy 

wydarzeń/organizatora/sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie 

wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, 

sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

13.  Regulamin jest dostępny: 

- na stronie internetowej Organizatora, tj. www.stadionnarodowy.org.pl 

- na terenie i w czasie trwania wydarzenia. 


