REGULAMIN WEJŚCIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA MECZE PIŁKI NOŻNEJ
ORGANIZOWANE PRZEZ LECHIĘ GDAŃSK SA
NA STADIONIE ENERGA GDAŃSK
W SEZONIE 2016/2017

I. DEFINICJE
1.

Osoba niepełnosprawna - osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności (I stopień niepełnosprawności) oraz schorzeń dotyczących
narządu ruchu (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) oraz jej opiekun.

2.

Lechia Gdańsk - Lechia Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, kod poczt. 80-560 Gdańsk, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000325053, NIP 9571015123, z kapitałem
zakładowym w wysokości 1 500 000 złotych wpłaconym w całości.

3.

Mecz - zawody piłki nożnej w ramach rozgrywek LOTTO Ekstraklasy, Pucharu
Polski, a także mecze towarzyskie, organizowane przez Lechię Gdańsk SA na
Stadionie Energa Gdańsk w sezonie 2016/2017.

4.

Regularny Sektor - sektor, znajdujący się na trybunach Stadionu Energa Gdańsk,
za wyjątkiem sektorów „N” i „S”

5.

Platforma - sektor „N” i „S”, znajdujące się na trybunie żółtej Stadionu Energa
Gdańsk

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Regulamin określa warunki, zakres i zasady uczestnictwa osób niepełnosprawnych
na meczach Lechii Gdańsk.

2.

Informacje na temat Regulaminu oraz jego treść jest dostępna dla wszystkich
zainteresowanych na stronie internetowej www.lechia.pl

3.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 10 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2017 roku.

III. TREŚĆ REGULAMINU
1.

Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w meczach Lechii Gdańsk na Stadionie
Energa Gdańsk nieodpłatnie na wyznaczonych miejscach w sektorach „N” i „S”
(wejście tunelem nr 2). Liczba miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
jest ograniczona i wynosi: 60 miejsc na platformie (1 miejsce - osoba na wózku
inwalidzkim + opiekun); 40 miejsc na krzesełkach oznaczonych specjalnym
symbolem

2.

Nie ma możliwości zapewnienia miejsc dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich w regularnych sektorach stadionu.

3.

Podstawą udziału w meczach na warunkach preferencyjnych jest osobiste złożenie
aktualnego podania z prośbą o umożliwienie uczestnictwa w meczach Lechii
Gdańsk rozgrywanych na Stadionie Energa Gdańsk wraz z dostarczeniem kserokopii
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wniosek należy złożyć nie później niż
72 godziny przed rozpoczęciem meczu. Wnioski prosimy składać w dni powszednie
w godz. 9.30 - 16.00.

4.

Wnioski, które nie będą zawierały kompletu wymaganych dokumentów nie będą
rozpatrywane.

5.

Na podstawie osobiście złożonych dokumentów osobom niepełnosprawnym
zostają przyznane wejściówki w ramach kolejności zgłoszeń, przy zachowaniu
preferencji dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w meczach Lechii Gdańsk
w poprzednim sezonie piłkarskim 2015/2016.

6.

Złożenie podania o którym mowa w punkcie 3. Treści Regulaminu nie jest
równoznaczne z przyznaniem wejściówki, umożliwiającej wnioskodawcy
uczestnictwo w meczu Lechii Gdańsk, rozgrywanym na Stadionie Energa Gdańsk.

7.

Lechia Gdańsk zastrzega, że procedura weryfikacji dokumentów i przyznawania
darmowych wejściówek może trwać do trzech dni roboczych.

8.

Osoby zakwalifikowane, winny powiadomić Klub nie później niż 72 godziny przed
meczem o zamiarze uczestniczenia w najbliższym spotkaniu. Potwierdzenie
uczestnictwa w meczu można przesłać za pomocą poczty e-mail na adres:
niepelnosprawni@lechia.pl, bądź zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu:
506 510 766.

9.

Osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z możliwości bezpłatnego uczestnictwa
w meczach organizowanych przez Lechię Gdańsk, w momencie składania podania
o darmową wejściówkę zobowiązana jest do posiadania karty kibica Lechii Gdańsk.

10. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Klub ma prawo odebrać
wejściówkę osobie niepełnosprawnej. Służby porządkowe upoważnione są również
do odmówienia wpuszczenia na teren stadionu osobom niepełnosprawnym,
będącym pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
11. Osoba niepełnosprawna może skorzystać z bezpłatnego miejsca parkingowego na
parkingu P5 Stadionu Energa Gdańsk. Dla jednej osoby niepełnosprawnej
przysługuje jedno miejsce parkingowe. W przypadku braku miejsc na parkingu P5
Stadionu Energa Gdańsk osoby będą kierowane przez służby porządkowe na inne
dostępne parkingi Stadionu Energa Gdańsk

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2.

Lechia Gdańsk zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, przedłużania lub
odwołania Regulaminu bez podania przyczyn.

3.

Lechia Gdańsk zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie
.
Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia wysłane na adres Lechii
Gdańsk wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.
5.

Prawo do wiążącej wykładni i interpretacji Regulaminu przysługuje wyłącznie
Lechii Gdańsk.

