REGULAMIN STADIONU I REGULAMIN DOMU Status 04/22
dla stadionu żużlowego Landshut Ellermühle
Regulamin wewnętrzny ma na celu utrzymanie bezpieczeństwa i porządku w obiekcie,
zapobieganie zagrożeniom dla osób i mienia, zapewnienie sprawnego przebiegu imprez oraz
ochronę obiektów przed zniszczeniem i zabrudzeniem.
Wchodząc na teren objęty regulaminem, użytkownicy/odwiedzający potwierdzają ważność
tego regulaminu. Partnerzy kontraktowi zobowiązani są poinformować swoich pracowników i
inne osoby, którym udzielają dostępu, o postanowieniach regulaminu wewnętrznego.
1. zakres stosowania
Regulamin wewnętrzny w obecnej wersji dotyczy całego obszaru stadionu, w tym wszystkich
dróg dostępu, a także terenów zewnętrznych, otwartych i parkingów (zwanych także łącznie
miejscami lub obiektami imprezy). Regulamin obowiązuje we wszystkie dni imprezy oraz we
wszystkie pozostałe dni dla wszystkich użytkowników i ich pracowników, a także innych
użytkowników/odwiedzających obiekty.
2. prawa domowników,
2.1 AC Landshut e.V. im ADAC (zwane dalej "ACL") posiada prawo do zamieszkiwania w
obiektach. Podczas imprez prawa domicyliatu będą wykonywane przez miasto Landshut,
ACL i wyznaczone służby porządkowe. Należy przestrzegać ich instrukcji dotyczących
egzekwowania praw domicylowych.
2.2 Naruszenie regulaminu może skutkować natychmiastowym wydaleniem z obiektu, a w
poważnych przypadkach czasowym lub stałym zakazem wstępu na teren obiektu, a nawet
wszczęciem postępowania karnego.
2.3 W niektórych obiektach ze względów bezpieczeństwa zainstalowano kamery internetowe
i wideo.
2.4 Użytkownicy/odwiedzający obiekty nieodwołalnie wyrażają zgodę na to, aby ACL był
uprawniony, bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia, do dokonywania nagrań obrazu i
dźwięku, w tym nagrań użytkowników/odwiedzających, lub zlecania ich wykonania osobom
trzecim, a także do wykorzystywania, reprodukcji, nadawania, używania w jakichkolwiek
mediach audiowizualnych lub zlecania tego osobom trzecim. § 23 ust. 2 niemieckiej ustawy o
prawie autorskim do dzieł sztuki (KunstUrhG) pozostaje nienaruszony. 3.
3. wstęp na imprezę lub pobyt w obiekcie
3.1 Dostęp do miejsc, w których odbywają się imprezy, oraz przebywanie w nich odbywa się
wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub akredytacji ważnych w dniu imprezy i na
daną imprezę.
Każdy użytkownik/zwiedzający musi mieć przy sobie bilet wstępu podczas pobytu w
miejscach imprezy i okazywać go na żądanie ACL, organizatora lub służb porządkowych
oraz, w razie potrzeby, oddawać go do kontroli.
Akredytacje należy zawsze nosić w dobrze widocznym miejscu.
Użytkownicy/widzowie, którzy znajdą się na terenie obiektu bez ważnego biletu wstępu lub
akredytacji, mogą zostać natychmiast usunięci z obiektu bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje na temat ważności biletów wstępu znajdują się w Ogólnych
Warunkach Handlowych organizatorów lub biur wcześniejszej rezerwacji.
3.2 Bilet wstępu traci ważność po opuszczeniu miejsca imprezy, chyba że
użytkownikowi/widzowi wydano odpowiedni "bilet wstępu" lub podobny dokument
uprawniający do ponownego wejścia na teren obiektu, który uprawnia do ponownego wejścia
w połączeniu z oryginalnym biletem wstępu.
3.3 Dzieci zawsze muszą posiadać bilet wstępu. Dzieci i młodzież poniżej 14 roku życia
mogą wejść na teren obiektu wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna (zgodnie z
JuSchG).
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3.4 Użytkownikom/widzom odmówi się wstępu na teren obiektu lub zostaną oni wydaleni z
terenu obiektu bez zwrotu wartości biletu, jeżeli
- odmówić zgody na zastosowanie środków kontroli,
- nie stosują się do poleceń pracowników ochrony dotyczących egzekwowania regulaminu
domu,
- są pod wyraźnym wpływem alkoholu lub narkotyków,
- są wyraźnie przygotowane do użycia przemocy lub podżegania do niej,
- mają wyraźny zamiar zakłócenia przebiegu imprezy,
- noszą przedmioty zabronione, określone w punkcie 6, lub są podejrzani o to, że są
- są podejrzane o zakażenie chorobami zakaźnymi zgodnie z definicją zawartą w ustawie
federalnej o epidemiach. Ustawa federalna o epidemiach, ustawa o ochronie przed
infekcjami lub podobnymi chorobami zagrażającymi bezpieczeństwu,
- którzy otrzymali lokalny zakaz wstępu na teren zakładu,
- dla których wymogi urzędowe lub inne względy bezpieczeństwa uniemożliwiają wjazd lub
pobyt.
lub miejsca pobytu.
3.5 Służba ochrony może przeszukiwać osoby - także z wykorzystaniem pomocy
technicznych - w celu ustalenia, czy stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa z powodu
spożywania alkoholu lub zażywania narkotyków albo posiadania przy sobie przedmiotów
zabronionych zgodnie z sekcją 6. Służba bezpieczeństwa ma również prawo zażądać
okazania dokumentów tożsamości, jeśli istnieją przesłanki wskazujące na to, że dana osoba
ma przy sobie przedmioty zabronione określone w punkcie 6 lub że na daną osobę nałożono
lokalny lub krajowy zakaz stadionowy/domowy.
4 Zachowanie
4.1 Każdy użytkownik/odwiedzający musi zachowywać się w taki sposób, aby żadna inna
osoba nie doznała uszczerbku na zdrowiu, nie została narażona na niebezpieczeństwo, nie
została narażona na utrudnienia lub niedogodności większe niż jest to nieuniknione w
danych okolicznościach. Wszyscy muszą stosować się do poleceń władz, w szczególności
policji, straży pożarnej i kierownika imprezy. Należy zawsze słuchać komunikatów i
postępować zgodnie z instrukcjami.
4.2 W przypadku ewakuacji każdy użytkownik/odwiedzający jest zobowiązany do
natychmiastowego zastosowania się do poleceń personelu i władz. W takim przypadku
użytkownicy/odwiedzający są również zobowiązani do udzielenia pomocy innym gościom
potrzebującym pomocy.
4.3 Użytkownicy/widzowie muszą zajmować wyznaczone miejsca; ze względów
bezpieczeństwa użytkownicy/widzowie są zobowiązani do zajmowania innych miejsc, w razie
potrzeby w innych blokach i strefach, na polecenie służb ochrony lub władz bezpieczeństwa.
4.4 Wszystkie instalacje techniczne, takie jak alarmy przeciwpożarowe, hydranty, rozdzielnie
elektryczne i panele kontrolne, rozdzielacze telefoniczne, systemy ogrzewania i wentylacji
muszą być swobodnie dostępne i drożne. Wszystkie wejścia i wyjścia, drogi ewakuacyjne i
ratunkowe, a także wyjścia awaryjne muszą być wolne, bez ograniczeń, tzn. nie wolno tam
siadać ani stać.
4.5 W przypadku uszkodzenia ciała lub mienia należy natychmiast zgłosić ten fakt ACL lub
służbie ochrony.
5. zachowania niedozwolone
5.1 Szczególnie zabronione jest
- zakłócanie przebiegu imprez
- propaganda i działania polityczne,
- wypowiadania haseł rasistowskich, ksenofobicznych, homofobicznych,
antykonstytucyjnych, prawicowych lub lewicowych, gloryfikujących przemoc, używania lub
rozpowszechniania takich emblematów, a także uzewnętrzniania gestami postaw prawicowoekstremistycznych;
- wyrażanie się lub działanie w sposób, który jest obraźliwy dla innych ze względu na kolor
skóry, religię, pochodzenie, płeć, orientację seksualną itp,
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płci, orientacji seksualnej itp. poprzez wypowiedzi lub działania;
- wchodzić na konstrukcje i instalacje nieprzeznaczone do powszechnego użytku lub
wspinać się po nich, w szczególności po fasadach, ogrodzeniach, ścianach, ogrodzeniach,
barierach, instalacjach oświetleniowych, platformach kamer, drzewach, wszelkiego rodzaju
słupach i dachach;
- korzystać z ewakuacyjnych schodów lub drzwi - z wyjątkiem ewakuacji;
- wchodzić do miejsc (np. na sceny, do sal wielofunkcyjnych, stref dla VIP-ów i mediów itp.),
które nie są dostępne dla publiczności lub których nie obejmuje odpowiednie upoważnienie
do wstępu;
- rozpalać ognisk, fajerwerków, rac, flar, prochu dymnego, bomb dymnych, ognisk
bengalskich, rakiet, iskierników lub innych przedmiotów pirotechnicznych;
- palenie (w tym używanie e-papierosów) jest zabronione w pomieszczeniach zamkniętych,
na trybunach i w strefie wybiegu;
- rozprowadzanie materiałów reklamowych, druków, ulotek i przeprowadzanie zbiórek;
- pisania, malowania lub naklejania czegokolwiek na obiektach i wyposażeniu, w tym na
terenach zewnętrznych, ani umieszczania innych przedmiotów w obiekcie;
- wypróżnianie się poza toaletami;
- zaśmiecania obiektów, a w szczególności wrzucania śmieci, popiołu, szkodliwych płynów
itp. do toalet lub umywalek;
- stać na siedzeniach w strefach dla widzów;
- obsługiwać drony lub inne statki powietrzne z napędem bez pisemnej zgody ACL;
- Przynoszenie i używanie urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz oraz aparatów
fotograficznych i kamer jest zasadniczo niedozwolone. W związku z tym niedozwolone jest
również nagrywanie, transmitowanie lub rozpowszechnianie w inny sposób nagrań
dźwiękowych lub wizualnych z wydarzeń w całości lub w części za pośrednictwem Internetu
lub innych mediów, a także udostępnianie ich innym osobom lub rozpowszechnianie w
celach komercyjnych.
5.2 Prawo do sprzedaży artykułów handlowych, żywności i napojów oraz towarów
wszelkiego rodzaju w. Prawo do sprzedaży artykułów handlowych, żywności i napojów oraz
wszelkiego rodzaju towarów w obiekcie, ich bezpłatnej dystrybucji lub przeniesienia tego
prawa na osoby trzecie leży w wyłącznej gestii ACL. W szczególności zabroniony jest zakup
biletów wstępu w celu odsprzedaży oraz sprzedaż biletów wstępu. Takie bilety wstępu będą
blokowane po uzyskaniu informacji o ich istnieniu. W tym zakresie wyklucza się roszczenia o
zwrot, refundację i gwarancję.
6. przedmioty zabronione
6.1 Wszystkim użytkownikom/widzom wchodzącym na teren obiektu surowo zabrania się
wnoszenia m.in. następujących przedmiotów:
- Broń każdego rodzaju oraz przedmioty, które mogą być użyte jako broń lub pociski.
jako broń lub pocisk;
- Butle z gazem w sprayu, substancje żrące lub barwiące albo pojemniki pod ciśnieniem na
gazy wysoce łatwopalne lub szkodliwe, z wyjątkiem dostępnych w handlu zapalniczek
kieszonkowych;
- Pojemniki i butelki szklane, puszki, kanistry plastikowe, butelki plastikowe o pojemności
powyżej 0,5 l,
twarde opakowania lub inne przedmioty wykonane ze szkła lub innych kruchych,
odpryskujących lub szczególnie twardych materiałów;
- materiały pirotechniczne, takie jak fajerwerki, ognie bengalskie, bomby dymne,
proch dymny, flary, iskry itp;
- Przedmioty niebezpieczne pożarowo, kije, laski (z wyjątkiem osób niepełnosprawnych
ruchowo po okazaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej) itp...;
- Wskaźniki laserowe;
- Nieporęczne przedmioty, takie jak drabiny, walizki podróżne, duże torby lub plecaki.
- Maszty flagowe lub sztandary wykonane z drewna i/lub dłuższe niż 1,5 m i/lub o średnicy
większej niż 3 cm. Przyniesione lub zatwierdzone flagi i transparenty muszą być wykonane z
materiałów trudnopalnych;
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- duże banery (większe niż 1,0 m2), duże ilości papieru, rolki tapet, duże ilości konfetti itp. W
porozumieniu z organami bezpieczeństwa i organizatorem poszczególni
użytkownicy/odwiedzający obiekt mogą otrzymać zezwolenie na wniesienie wyżej
wymienionych flag, masztów banerowych, dużych banerów itp. Dalsze wyjątki są możliwe
tylko za zgodą operatora.
- Napisy, plakaty, emblematy i inne przedmioty (w tym elementy odzieży), które służą do
(np. rasistowskie, ksenofobiczne, prawicowe lub lewicowe ekstremistyczne,
narodowościowe)
lewicowe, narodowosocjalistyczne lub polityczne materiały propagandowe);
- narkotyków w rozumieniu ustawy o środkach odurzających (BtMG); zabronione jest także
zażywanie narkotyków;
- każdy alkoholik. Napoje itp. (napoje bezalkoholowe do 0,5 l w plastikowych butelkach lub
opakowaniach typu tetrapack są dozwolone); wyjątki dotyczą gości, którzy muszą zabrać ze
sobą jedzenie i napoje z powodu choroby, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub
odpowiedniego dokumentu tożsamości. Z zakazu wyłączone jest również żywienie
niemowląt i małych dzieci.
- Zwierzęta wszelkiego rodzaju; wyjątki mogą dotyczyć psów przewodników i psów
towarzyszących w
w porozumieniu z operatorem/organizatorem.
7 Odpowiedzialność
7.1 Odpowiedzialność ACL i jego podwykonawców jest ograniczona do winy umyślnej i
rażącego niedbalstwa, z wyjątkiem przypadków utraty życia, zdrowia i innych przypadków
przewidzianych przez prawo. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych
odpowiedzialność jest ograniczona do odszkodowania za przewidywalną szkodę typową dla
umowy.
7.2 ACL nie ponosi odpowiedzialności za utratę przedmiotów, chyba że jest to spowodowane
co najmniej rażącym zaniedbaniem ze strony personelu. ACL nie ponosi odpowiedzialności
za szkody wyrządzone przez odwiedzających, użytkowników i ich przedstawicieli lub inne
osoby trzecie.
7.3 Podczas imprez istnieje ryzyko uszkodzenia słuchu i zdrowia z powodu zwiększonej
głośności. ACL ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie słuchu i zdrowia tylko wtedy, gdy
jemu i jego podwykonawcom można zarzucić umyślność lub rażące niedbalstwo.
Zwiedzający muszą mieć ze sobą środki ochrony słuchu.
7.4 Odwiedzający ponoszą odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
8. postanowienia końcowe
8.1 Regulamin wewnętrzny może zostać zmieniony przez ACL w dowolnym czasie i bez
podania przyczyn. W przypadku wydania zmienionego regulaminu wewnętrznego, starsza
wersja automatycznie traci ważność.
8.2 W celu rozstrzygania sporów dotyczących umów konsumenckich istnieje możliwość
skorzystania z postępowania pojednawczego w Generalnej Komisji Pojednawczej dla
Konsumentów przy Centrum Pojednawczym e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am
Rhein, Internet: www.verbraucher-schlichter.de, E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de.
Warunkiem wstępnym jest uprzednie skontaktowanie się z nami na piśmie i nieznalezienie
rozwiązania satysfakcjonującego obie strony.
8.3 Regulamin wewnętrzny jest wywieszony przy wejściach do obiektów oraz dostępny na
stronie głównej ACL.
Status 04-22
AC Landshut e. V. w ADAC
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