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REGULAMIN HALI ORBITA
§ 1
1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie Hali widowiskowo-sportowej „Orbita” we Wrocławiu mieszczącej się przy ul. Wejherowskiej 34.
2. Osoby przebywające w Hali podlegają przepisom porządkowym dotyczącym obiektu oraz przepisom szczególnym narzuconym przez organizatora imprez sportowych i 

kulturalnych. 
§ 2
1. Hala jest miejscem organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych oraz wystaw, targów i sympozjów naukowych.
2. Wszystkie imprezy sportowe odbywają się zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
3. Hala widowiskowo-sportowa „Orbita” nie jest obiektem powszechnie dostępnym.
4. Przebywanie w hali określa kalendarz imprez oraz plan wykorzystania obiektu będący w posiadaniu Prezesa Zarządu WCT SPARTAN
§ 3
1. Na terenie Hali mogą przebywać oraz korzystać z niej tylko osoby posiadające ważną kartę (bilet) wstępu lub inny dokument uprawniający do przebywania na obiekcie lub też 

będące członkiem grupy formalnej, która odbywa zajęcia na podstawie stosownej umowy.
2. Każdy jest zobowiązany przy wejściu do Hali bez wezwania okazać służbie porządkowej swoją kartę(bilet) wstępu lub dokument uprawniający do wstępu. Służba 

porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.
3. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzenia osób przy użyciu środków technicznych celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu 

spożycia alkoholu, narkotyków albo na skutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
4. Osoby, które nie posiadają kart (biletu) wstępu, nietrzeźwe i osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren Hali.
§ 4
1. Osoby przebywające w Hali powinny zachowywać się w sposób kulturalny, niezagrażający pozostałym jej użytkownikom i niestwarzający niebezpieczeństwa dla samego 

obiektu.
2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń policji, służb porządkowych oraz zaleceń podawanych w formie komunikatów przez prowadzącego imprezę.
3. Widzowie muszą zajmować miejsca określone na karcie (bilecie)wstępu, chyba, że zostaną inaczej poinstruowani przez policję, służby porządkowe lub organizatora imprezy.
4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym od jakichkolwiek przeszkód.
§ 5
1. Zabrania się wnoszenia na teren hali:
a) napojów alkoholowych,
b) broni wszelkiego rodzaju,
c) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
d) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,
e) butelek szklanych,plastikowych i napoi w puszkach,
f) przedmiotów o dużych gabarytach jak drabiny, stoliki, krzesła, skrzynie, walizki itp.,
g) fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych
h) drzewców do flag i innych transparentów,
i) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,
j) „kominiarek” mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez organa policji i służb porządkowych.
Ponadto zabrania się:
a) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (boisko, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, konstrukcję dachu, parapety),
b) rzucania wszelkimi przedmiotami stwarzającymi realne zagrożenie dla życia i zdrowia pozostałych uczestników imprez
c) używania wulgarnego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek, obrażania jakichkolwiek osób, wywieszania transparentów o obraźliwej i prowokującej treści,
d) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i odpalania petard, palenia papierosów i tytoniu wewnątrz hali.
e) sprzedawania towarów, kart (biletów) wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody organizatora imprezy,
f) pisania na budowlach, ścianach, urządzeniach, ich malowania i oklejania,
g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami oraz zaśmiecania obiektu,
h) wprowadzania zwierząt,
i) korzystania z urządzeń wytwarzających ponad normatywne ilości ciepła.
2. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, o których mowa w ust. 1, przy wnoszeniu ich na teren Hali, mogą być one zarekwirowane przez służby porządkowe lub policję 

bez prawa zwrotu.
3. Za wyjątkiem osób upoważnionych przez organizatora imprezy oraz przedstawicieli prasy noszących oficjalne identyfikatory, robienie zdjęć lub używanie sprzętu wideo na 

terenie hali jest zabronione.
4. Wyłącznie osoby upoważnione przez organizatora mogą prowadzić sprzedaż lub dystrybucję na terenie obiektu gazet, periodyków i innych artykułów.
§ 6
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie hali będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
2. Zarządca Hali oraz bezpośredni organizator imprezy zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu hali przez służby porządkowe lub policję każdej osoby nie stosującej się do 

powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie obiektu mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób.
3. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać organizatorowi imprezy za pośrednictwem służb porządkowych lub innych osób reprezentujących gospodarza Hali.                                   
4. Odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód wyrządzonych uczestnikom imprez organizowanych w Hali ,,Orbita” ponosi bezpośrednio organizator tych imprez
§  7. 
1. Hala jest obiektem monitorowanym. Administratorem systemu monitoringu jest Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Lubińska 53, 

53-623 Wrocław.
2. W sprawie danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@spartan.wroc.pl lub 

listownie na adres ul. Lubińska 53, 53-623 Wrocław.
3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na obiektach i wokół obiektów zarządzanych przez  administratora.
4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. obejmujący zapewnienie możliwości identyfikacji osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek i zagrażają bezpieczeństwu osób i mienia na obiektach administratora 

a także zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.  
5. Zapisy z monitoringu  przechowywane są przez okres ok. 30 dni od dnia nagrania. Po upływie ww. okresu nagrania obrazu z monitoringu są nadpisywane przez kolejne zapisy z 

monitoringu. 
6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych. 
7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


