
 

 

     Warszawa, dnia 31 sierpnia 2012 r.  
 

 
Regulamin wycieczek po Stadionie Narodowym w Warszawie  

§ 1. Postanowienia Ogólne 

1. Skarb Państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki  jest trwałym zarządcą nieruchomości 

Stadion Narodowy w Warszawie reprezentowanym przez Narodowe Centrum Sportu            

sp. z o.o. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa. 

2. Wszystkie osoby biorące udział w wycieczkach po Stadionie Narodowym w Warszawie 

(zwanym dalej obiektem) zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

Regulaminu Stadionu Narodowego w Warszawie oraz obowiązujących przepisów prawa. 

3. Stadion Narodowy w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na osobie 

lub mieniu zwiedzających. 

4. Regulamin obowiązuje w terminie od 4 września 2012 roku do odwołania.  

5. Regulamin wycieczek po Stadionie Narodowym w Warszawie oraz Regulamin Stadionu 

Narodowego w Warszawie są dostępne na stronie www.stadionnarodowy.org.pl oraz na 

terenie obiektu. 
 

§ 2. Zasady zwiedzania 

1. Wszystkie osoby biorące udział w wycieczkach po Stadionie Narodowym w Warszawie 
zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników obiektu.  

2. Na terenie obiektu zabrania się:  
a) palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych,   
b) wyrzucania śmieci poza wyznaczonymi do tego celu miejscami,   
c) wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika), 
d) wnoszenia i posiadania broni.  
3. Zwiedzanie Stadionu odbywa się  w grupach zorganizowanych lub indywidualnie. 
4. Wycieczki dla osób indywidualnych organizowane są  pod warunkiem chęci uczestnictwa 

przez co najmniej 20 osób.  
5. Maksymalna liczba zwiedzających to 50 osób.  
6. Zwiedzanie obiektu odbywa się wyłącznie po wyznaczonej trasie, zabrania się samowolnego 

oddalania się od grupy zwiedzających.  
7. Zabrania się wykorzystywania zrobionych podczas wycieczki zdjęć w celach komercyjnych. 
8.  Goście wycieczek zobowiązani są do wchodzenia na obiekt w płaskim obuwiu.  
9. Dzieci do lat 13 mogą uczestniczyć w wycieczkach po Stadionie Narodowym w Warszawie 

wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 
10. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki, należy natychmiast 

informować obsługę obiektu.  
11. Stadion Narodowy w Warszawie nie zapewnia miejsc parkingowych. 
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§ 3. Dostępność Stadionu 

1. Stadion jest dostępny dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00 - 18.00  

z wyłączeniem wybranych dni wolnych od pracy. Wycieczki po Stadionie Narodowym  

w Warszawie nie będą organizowane w dni imprez masowych oraz w dni techniczne,  

w których obiekt będzie przygotowywany pod kątem imprez masowych. 

2. Wycieczki odbywają się co godzinę, od godziny 10 do godziny 18. 

3. Godziny 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 przeznaczone są dla osób indywidualnych, godziny 

11.00, 13.00, 15.00, 17.00 przeznaczone są dla grup zorganizowanych.  

4. Terminy oraz godziny zwiedzania mogą ulec zmianie.  
 

§ 4. Zapisy 

1. Zapisy na wycieczki oraz wszelkie zmiany terminów lub godzin zwiedzania odbywają się drogą 

elektroniczną , pod adresem: wycieczki@ncs2012.pl, lub telefoniczne pod numerem 22 295 

95 95  

2. Nie przyjmowane są rezerwacje dla klientów indywidualnych.  

3. Rezerwacja jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc, kolejność zgłoszeń jest 

w tej kwestii decydująca.  
 

§ 5. Odmowa wstępu 

1. W trakcie wycieczki zabrania się robienia i wykorzystywania zdjęć w celach komercyjnych. 
Zdjęcia na użytek własny są dozwolone. 

2. Organizator może odmówić wstępu na obiekt 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 i pracowników 
Stadionu Narodowego  w Warszawie, 

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym 
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia, 

d) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty. 
e) nieprzestrzegającym zasad Regulaminu. 

3. Na terenie obiektu zabrania się:  
a) palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych,   
b) wyrzucania śmieci poza wyznaczonymi do tego celu miejscami,   
c) wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika), 
d) wnoszenia i posiadania broni. 
4. Osoby niepełnosprawne prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. wycieczek w celu ustalenia 

terminu oraz trasy zwiedzania.  
5. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki, należy natychmiast 

informować obsługę obiektu.  
6. Odwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników 

obiektu  również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem. 
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