Regulamin
w sprawie zastosowania zakazu
klubowego przez Tyski Sport S.A.

S t o s o w n i e do treści art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62, poz. 611 z póżn.zm. z późniejszymi zmianami),
organizator meczu piłki nożnej może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie
uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez organizatora
meczu piłki nożnej, nakładany przez organizatora na osobę, która dopuściła się naruszenia
regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej. Mając powyższe na względzie
Zarząd Spółki Tyski Sport S.A. uchwala regulamin w sprawie zastosowania zakazu
klubowego w następującym brzmieniu:
§1
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Spółce ‐ należy rozumieć Spółkę Akcyjną Tyski Sport wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000 383275
2) Zarządzie ‐ należy rozumieć Zarząd Spółki Tyski Sporty S.A.

3) kibicu ‐ należy rozumieć osobę, na którą nakładany jest zakaz klubowy.
4) bilecie ‐ należy rozumieć również inne dokumentu upoważniające do wstępu na
imprezę masową.
§2
1. Organem Spółki właściwym do nakładania zakazu klubowego jest Zarząd.
2. Nałożenie zakazu klubowego jest możliwe, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu
zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Decyzja o nałożeniu zakazu klubowego zapada bezwzględną większością głosów
obecnych członków Zarządu. Żaden z członków Zarządu nie może wstrzymać się
od głosu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§3
W posiedzeniu Zarządu, w części dotyczącej nałożenia zakazu klubowego, powinien
brać udział Kierownik do spraw bezpieczeństwa lub osoba przez niego upoważniona.

§4
Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać nazwiska i imiona obecnych członków
Zarządu, potwierdzenie prawidłowego zawiadomienia o terminie posiedzenia nieobecnych
członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne

uchwały oraz zdania odrębne. Protokół
członków Zarządu.

powinien być

podpisany przez obecnych

§5
W każdej sprawie związanej z nałożeniem zakazu klubowego tworzy się akta, które powinny
zawierać:
a) notatkę Kierownika ds. bezpieczeństwa lub osoby przez niego upoważnionej z
zabezpieczenia meczu, wskazującą jakiego przewinienia dopuścił się kibic,
b) nagranie kamer monitoringu wizyjnego, dokumentujące
będącego podstawą nałożenia zakazu stadionowego,

zachowanie

kibica,

c) wydruk z systemu regulującego wejście kibica na teren obiektu sportowego,
d) wyciąg z protokołu posiedzenia Zarządu w zakresie dotyczącym sprawy kibica,
e) pisemną informację adresowaną do kibica, zawierającą informacje, o których mowa
w §6.

§6
1. Informacja dla kibica o nałożeniu zakazu klubowego powinna zawierać:
a) opis przewinienia, którego dopuścił się kibic, ze wskazaniem konkretnego
przepisu regulaminu obiektu lub regulaminu imprezy masowej, który został przez kibica
naruszony,
b) wskazanie okresu obowiązywania zakazu klubowego nie może być dłuższy niż
2 lata od dnia jego wydania,
c) uzasadnienie podjętej decyzji,
d) informacje o prawie do zapoznania się z aktami sprawy, o których mowa
w § 5, ze wskazaniem miejsca i godzin, w których można owe akta przeglądać,

e)
pouczenie
o
prawie
do
wniesienia
odwołania,
następującej
treści:
„ Od zastosowanego przez Spółkę zakazu klubowego, osobie ukaranej przysługuje
prawo do wniesienia odwołania na piśmie. Odwołanie powinno zostać wniesione
w terminie 7 dni od daty doręczenia przez klub pisemnej informacji
o zastosowanym zakazie klubowym.
Odwołanie powinno zostać wniesione
bezpośrednio do Wydziału Dyscypliny PZPN. Termin uznaje się za dochowany także w
wypadku nadania przed jego upływem pisma zawierającego odwołanie w polskim urzędzie
pocztowym. Odwołanie w imieniu osoby ukaranej może złożyć
także jej
pełnomocnik. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto
rodzice, małżonek, rodzeństwo, zstępni. Odwołanie powinno zawierać
imię,
nazwisko i adres zamieszkania osoby ukaranej, oznaczenie zakazu klubowego,
którego dotyczy, podnoszone zarzuty oraz ewentualne dowody na ich poparcie,
podpis osoby ukaranej lub jej pełnomocnika. W przypadku reprezentowania osoby

u k a r a n e j przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo. Odwołujący się
zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 200 zł oraz załączyć dowód opłaty do
odwołania. Nie dopełnienie wymogów formalnych odwołania tj. wniesienie po terminie,
niespełnienie wymogów formalnych lub nie dołączenie dowodu uiszczenia opłaty spowoduje
pozostawienie przez Wydział Dyscypliny odwołania bez rozpoznania. W odwołaniu może
zostać zawarty wniosek o zawiadomienie o terminie posiedzenia. Dla swojej skuteczności
ów wniosek powinien zawierać wskazanie adresu e‐mail lub numeru telefonu/faksu.”
2 . Do informacji należy dołączyć Regulamin wewnętrzny PZPN w sprawie postępowania
odwoławczego od zastosowanego przez klub zakazu klubowego.
§7
1. Informacja Spółki o zastosowaniu zakazu klubowego powinna zostać przesłana
na adres podany przez kibica przy zakupie biletu za zwrotnym poświadczeniem odbioru
przesyłki. Nieodebranie awizowanej przesyłki poleconej uznaje się za doręczenie
z datą zwrotu przesyłki do Spółki.
2.
Informacja
Spółki
może
zostać
odebrana
przez
kibica
osobiście.
W takim przypadku na egzemplarzu informacji pozostawionym w aktach sprawy,
winna się znaleźć adnotacja o terminie odbioru oraz własnoręczny podpis kibica.
3. Informacja Spółki może zostać przesłana na wskazany przy zakupie biletu adres
poczty mailowej. W takim przypadku w aktach sprawy powinien się znaleźć
wydruk z doręczenia przesyłki pocztą elektroniczną wraz z potwierdzeniem
odbioru.

§8
1. Zarząd może nałożyć zakaz klubowy w terminie 2 miesięcy od momentu
zdarzenia, będącego podstawą ukarania.
2. W przypadku przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez Zarząd,
w wyniku rozpoznania odwołania wniesionego przez kibica do Wydziału Dyscyplinarnego
PZPN Zarząd powinien podjąć
nową
decyzję
w terminie 1 miesiąca.
3. Terminy określone w punktach 1 i 2 uznaje się za dotrzymane, gdy przed ich
upływem zostanie wysłana informacja Spółki o zastosowaniu zakazu klubowego.

§9
Zarząd nie nakłada zakazu klubowego na kibica, wobec którego został nałożony
i podlega wykonaniu środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezę masową na
okres przekraczający dwa lata.
§ 10
1. Zarząd może uchylić nałożony na kibica zakaz klubowy, jednak nie wcześniej niż
po upływie połowy okresu jego obowiązywania, a także nie wcześniej niż przed
upływem rundy, w trakcie, której miało miejsce zdarzenie, będące podstawą
ukarania.
2. Uchylenie zakazu klubowego w trybie ust. 1 może nastąpić wyłącznie na wniosek
kibica, na którego został nałożony zakaz klubowy.

§ 11
Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Spółki w dniu ………………… oraz został
opublikowany na oficjalnej stronie internetowej www.tyski-sport.pl w dniu ………………..
Zarząd Tyski Sport S.A.

