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W związku z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi organów publicznych dotyczących 
ogłoszonego stanu epidemii, w tym w szczególności w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (zmiany 
wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 546, 574, 617, 654, 683, 700, 729, 748 
i 814.), w celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej organizacji meczów piłkarskich na stadionie przy ul. 
Mściszewskiej 21 w Murowanej Goślinie („Stadion”), Zarząd MKS Concordia Murowana Goślina. („Klub”) 
przyjmuje i ogłasza następujące zasady i warunki uczestnictwa publiczności podczas meczów piłkarskich 
organizowanych przez Klub na Stadionie („Mecz”), które w zaktualizowanej treści wchodzą w życie z 
dniem 7 maja 2021 r. i obowiązują do czasu ich odwołania. 

 

 

ZASADY OBOWIĄZUĄCE NA TERENIE STADIONU  
W CZASIE SPECJALNEGO REŻIMU SANITARNEGO 

 

 
1. [ZAPOZNANIE SIĘ Z AKTUALNYMI WYTYCZNYMI I PRZEPISAMI] 

1.1. Przed wejściem na teren Stadionu należy zapoznać się z niniejszymi zasadami i innymi 
obowiązującymi przepisami i aktualnymi wytycznymi w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, w szczególności dotyczącymi uczestnictwa w Meczu. 

2. [AKCEPTACJA REGULAMINU] 

2.1. Wejście na teren Stadionu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad oraz obowiązujących 
przepisów prawa i wytycznych, o których mowa w pkt. 1 powyżej. 

3. [RYZYKO ZAKAŻENIA] 

3.1. Każdy kto wchodzi na teren Stadionu potwierdza, że rozumie oraz akceptuje ryzyko narażenia swojego 
zdrowia, w tym poprzez zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (lub jego pochodną) wywołującego chorobę 
COVID-19 i wszelkich z tego tytułu powikłań. 

4. [OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA] 

4.1. Każda osoba przebywająca na terenie Stadionu, do czasu zajęcia miejsca zobowiązana jest do 
zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, z zastrzeżeniem, iż powinny zostać one zdjęte na 
polecenie służb porządkowych lub informacyjnych, w szczególności w celu sprawdzenia 
tożsamości. 

5. [BRAK ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA] 

5.1. Osoby nieposiadające maseczki lub niemogące ich założyć z jakichkolwiek powodów, w tym osoby 
zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa z przyczyn zdrowotnych, a także na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa nie zostaną wpuszczone na teren Stadionu. 

6. [DEZYNFEKCJA] 

6.1. Każda osoba wchodząca i przebywająca na terenie Stadionu zobowiązana jest poddać się 
obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych na terenie Stadionu przez Klub zgodnie 
ze wskazaną w tych miejscach instrukcją. 

6.2. Klub zapewni osobom wchodzącym i przebywającym na terenie Stadionu odpowiednie środki do 
dezynfekcji rąk. 
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7. [PODSTAWOWE OBOWIĄZKI] 

7.1. Każdy uczestnik Meczu zobowiązany jest do: 

7.1.1. zakrywania ust i nosa zgodnie z pkt. 5 powyżej podczas poruszania się na terenie 
Stadionu, do czasu zajęcia przez niego przypisanego miejsca; 

7.1.2. zachowania maksymalnie możliwych odległości od innych uczestników Meczu przez cały 
pobyt na terenie Stadionu, z zastrzeżeniem, iż odległości te nie powinny być mniejsze niż 
1.5 m; 

7.1.3. bezwzględnego przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń służb porządkowych, 
organizatora oraz spikera zawodów. 

8. [MIEJSCA UDOSTĘPNIONE] 

8.1. Obowiązek zajęcia co czwartego miejsca na trybunie Stadionie (w rzędach naprzemiennie) nie 
dotyczy: 

8.1.1. uczestnika Meczu z dzieckiem poniżej 13 roku życia; 

8.1.2. uczestnika Meczu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o 
stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 

8.1.3. uczestników Meczu wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 

9. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

9.1. Zarząd klubu. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w 
przypadku zmian dotyczących reżimu sanitarnego obowiązującego na obiektach sportowych. 

 
 

Zarząd MKS Concordia Murowana Goślina. 
 


