
REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
NETTO ARENA W SZCZECINIE  |  SZCZECIN, UL. SZAFERA 3/5/7

1. Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Szafera 3/5/7 w Szczecinie zwana 
dalej NETTO ARENA zarządzana jest przez Żeglugę Szczecińską Tury-
styka Wydarzenia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, zwana dalej Opera-
torem lub ŻSTW.

2. NETTO ARENA składa się z trzech budynków : A - hala główna, B - po-
mieszczenia biurowe, C - sala treningowa, sale konferencyjne oraz ka-
wiarnia 

3. Obiekt nie jest powszechnie dostępny. Przebywanie na terenie obiek-
tu w innym czasie niż czas imprez, treningów, rozgrywek itp. wymaga 
każdorazowej zgody Operatora, potwierdzonej stosownymi umowami. 

4. W przypadku przeprowadzenia imprezy masowej w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez maso-
wych, z terenu imprezy masowej wyłącza się pomieszczenia znajdują-
ce się w budynku B i C oraz pomieszczenia gastronomiczne i Sky-box  
w budynku A na 3 kondygnacji.

5. W trakcie trwania imprezy masowej wyznacza się w budynku A miej-
sca niedostępne dla publiczności tj. pomieszczenia ochrony, reżyserki, 
zaplecza magazynowe, pomieszczenia monitoringu, pomieszczenia 
strażaka, scena (w przypadku imprezy artystycznej), plac gry - pły-
ta główna, pomieszczenia stanowiące zaplecze gastronomii. Dostęp  
do tych pomieszczeń i miejsc jest możliwy tylko na podstawie wcześniej 
ustalonych z ŻSTW zaakceptowanych warunkach.

6. W NETTO ARENIE przeprowadzane będą m.in.: zawody sportowe, im-
prezy artystyczne, targi oraz wystawy. Imprezy masowe odbywają się 
zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 
2009 roku. 

7. W trakcie trwania imprezy masowej, z wyłączeniem imprez o pod-
wyższonym ryzyku, dopuszcza się możliwość sprzedaży, podawania  
i spożywania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 % 
alkoholu zgodnie z art.8a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 
z dnia 20 marca 2009 r. 

8. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opako-
waniach (szkło, metal). 

9. Obiekt wyposażony jest w urządzenia monitorujące. 

10. Szczegółowy sposób zachowania się na imprezach odbywających się 
na terenie NETTO ARENA w Szczecinie określają organizatorzy tych 
imprez, ze szczególnym uwzględnieniem niniejszego Regulaminu,  
a także ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisów po-
żarowych. 

11. Podstawą do przebywania na terenie NETTO ARENA są:  
a) ważny bilet,  
b) ważna umowa na korzystanie z obiektu,  
c) akredytacja prasowa dla dziennikarzy potwierdzona wydanym iden-
tyfikatorem organizatora imprezy,  
d) identyfikator wydany przez organizatora imprezy bądź Operatora 

12. Osoby wchodzące na teren NETTO ARENA zobowiązane są do przed-
stawienia biletu lub innego dokumentu (identyfikatora) uprawniającego 
do wstępu.

13. Osoby, które nie są uprawnione do przebywania na terenie NETTO 
ARENA lub stwarzają ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane 
na obiekt. 

14. Wstęp na teren obiektu osoby małoletniej do 13 lat dozwolony jest wy-
łącznie pod opieką osoby pełnoletniej. 

15. Zabrania się wnoszenia na teren NETTO ARENY następujących przed-
miotów:  
a) broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów. które mogą być użyte 
jako broń lub pociski,  
b) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,  

c) twardych przedmiotów o dużej objętości (deski, stołki, plansze, itp.),  
d) środków pirotechnicznych (nie dotyczy pirotechniki scenicznej 
wykorzystywanej podczas wydarzeń sportowych i artystycznych 
obsługiwanych przez firmę zatrudnioną na podstawie umowy przez 
organizatora imprezy),  
e) napojów alkoholowych, narkotyków i innych używek ograniczających 
świadomość i sprawność człowieka,  
f) opakowań wykonanych ze szkła i metalu. 

16. Na terenie NETTO ARENY obowiązuje całkowity zakaz palenia wyro-
bów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych z wyjątkiem miejsc 
do tego wyznaczonych. 

17. Ponadto zakazuje się: 
a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprze-
znaczone do powszechnego użytku, szczególnie zamknięte bramy, 
urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe i spikerskie, maszty, itp.,  
b) wjeżdżania na teren obiektu pojazdami mechanicznymi, elektrycz-
nymi i rowerami bez zgody Operatora,  
c) wprowadzania i wnoszenia psów i innych zwierząt (z wyjątkiem 
wystaw i prezentacji oraz psów przewodników), 
d) używania na terenie obiektu czapek kominiarek i innych akcesoriów 
utrudniających identyfikację osoby,  
e) rzucania wszelkimi przedmiotami,  
f) wszelkiego handlu, rozdawania ulotek, przeprowadzania zbiórek 
pieniężnych czy rzeczowych bez zgody Operatora,  
g) pisania, malowania, oklejania ścian, urządzeń, itp. bez zgody Operatora,  
h) umieszczania wszelkich reklam bez zgody Operatora,  
i) zaśmiecania obiektu. 

18. Osoby korzystające z NETTO ARENA ponoszą odpowiedzialność  
we własnym zakresie. 

19. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać Operatorowi. 

20. Osoby wynajmujące, organizatorzy imprez, osoby korzystające  
z wyposażenia oraz sprzętu będącego własnością Operatora ponoszą 
koszty wynikające z ich zniszczenia. 

21. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania  
z Hali NETTO ARENA i znajdujących się tam urządzeń odpowiadają ko-
rzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie. Za po-
wstałe szkody obowiązuje odpłatność w wysokości 100% jej wartości. 

22. Organizator utrwala również przebieg Wydarzenia dla celów dokumen-
tacji oraz promocji lub reklamy NETTO ARENA, Wydarzenia i Wydarzeń 
w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób 
przebywających na terenie Wydarzenia możne zostać utrwalony, a na-
stępnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdaw-
czych, reklamowych oraz promocyjnych. Osobie, której wizerunek zo-
stał w ww. sposób utrwalony i wykorzystany nie przysługują jakiekolwiek 
(w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu.

23. W przypadku akcji ratowniczej należy stosować się do poleceń kierują-
cego akcją, kierować się do wyjść ewakuacyjnych, nie utrudniać prowa-
dzenia akcji ratowniczej.

24. Osoby nie stosujące się do poleceń służb porządkowych lub do niniej-
szego regulaminu mogą być ukarane karą grzywny lub zakazu wstę-
pu na teren imprezy - niezależnie od możliwości skierowania sprawy  
na drogę postępowania sądowego.

25. Na terenie obiektu obowiązują i mają zastosowanie przepisy prawa kar-
nego i cywilnego.

26. Na terenie obiektu obowiązują wytyczne dot. COVID – 19.

27. Regulamin NETTO ARENA jest ogólnodostępny i umieszczony  
przy wejściach do obiektu. 

28. Regulamin może ulec zmianie.


