REGULAMIN POSTEPOWANIA ODWOŁAWCZEGO W ZWIĄZKU Z NAŁOŻENIEM KLUBOWEGO ZAKAZU
STADIONOWEGO PRZEZ KLUB LEGIA WARSZAWA S. A.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2139 z późn. zm) oraz §7 ust. 3 Regulaminu imprezy masowej – meczu piłki nożnej obowiązującego na
stadionie Legii Warszawa przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie wprowadza się Regulamin o następującym
brzmieniu:

I. Definicje:
„Klub” lub „Legia” – spółka Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097402,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, NIP 526-17-24308, kapitał zakładowy w wysokości 12.156.000 zł (w całości wpłacony);
„Zakaz klubowy” – zakaz uczestnictwa w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez Klub,
nakładany przez Klub na osobę, która dopuściła się naruszenia Regulaminu imprezy masowej – meczu piłki nożnej
lub regulaminu obiektu sportowego - stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Zakaz
klubowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy również kolejnych imprez masowych przeprowadzanych
z udziałem drużyny Klubu, rozgrywanych także poza siedzibą Klubu i może być nakładany za naruszenia
regulaminu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej prowadzonej z udziałem drużyny Klubu.
„Siedziba” – oznacza budynek znajdujący się w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3;
„Wniosek” – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej nałożenia Zakazu klubowego wydanego przez
Legię, jako organizatora imprezy masowej – meczu piłki nożnej;
„Orzeczenie” – zarządzenie w sprawie złożonego Wniosku wydane przez Prezesa Zarządu mające charakter
ostateczny i podlegające wykonaniu;
„POK” – Punkt obsługi kibiców znajdujący się w Siedzibie;
„Regulamin” – niniejszy regulamin postępowania odwoławczego w związku z nałożeniem klubowego zakazu
przez Klub Legia Warszawa S.A.
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II. Postanowienia ogólne:
Regulamin określa formę, tryb i termin złożenia Wniosku przez osobę, w stosunku do której zastosowany
został Zakaz klubowy. Do postępowania w sprawie rozpatrzenia Wniosku nie stosuje się przepisów ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
Okres obowiązywania Zakazu klubowego nie może być dłuższy niż 2 lata od dnia jego wydania.
Zakaz klubowy wydawany jest przez Pełnomocnika Zarządu do spraw bezpieczeństwa Klubu w formie
pisemnej decyzji.
Klub w terminie 7 dni od dnia wydania Zakazu klubowego informuje o tym osobę, której zakaz dotyczy
(niniejsza informacja zawiera również okres obowiązywania) poprzez:
i)
wysłanie na adres kontaktowy; albo
ii) email podany przez osobę ukaraną Zakazem klubowym; albo
iii) poprzez pozostawienie Zakazu klubowego w POK.
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Wydany Zakaz klubowy zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o trybie, terminie oraz sposobie odwołania.
Osoba ukarana Zakazem klubowym uprawniona jest do złożenia Wniosku skierowanego do Prezesa Zarządu
Klubu w formie pisemnej bezpośrednio w Siedzibie poprzez jego złożenie w recepcji głównej albo poprzez
wysłanie Wniosku listem poleconym za pośrednictwem operatora publicznego na adres Klubu. Wnioski w
formie innej niż wskazanej w zdaniu poprzednim, w tym w szczególności faksu lub wiadomości
elektronicznej (e-mail) nie będą rozpatrywane. Wniosek składany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania
decyzji o zastosowaniu Zakazu klubowego pod rygorem pozostawienia Wniosku bez rozpatrzenia. W
przypadku wysłania Wniosku listem poleconym o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
Wniosek pod rygorem nierozpatrzenia powinien zawierać:
i) imię, nazwisko, nr PESEL, dane adresowe (niezbędne do dostarczenia orzeczenia) osoby ukaranej;
ii) zgodę na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpoznania wniosku o ponowne
rozpatrzenie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; Dz.U. z
2015 r. poz. 2135 ze zm.);
iii) wszystkie istotne okoliczności, fakty, dowody oraz wyjaśnienia, które uzasadniają stanowisko osoby
ukaranej wskazane we Wniosku.
Wniosek rozpatrywany jest przez Prezesa Zarządu Klubu w terminie 14 dni od daty jego skutecznego
złożenia zgodnie z ust. 6 i 7 Regulaminu zakończony Orzeczeniem.
W Orzeczeniu Prezes Zarządu Klubu może:
i) oddalić Wniosek i utrzymać w mocy nałożony Zakaz klubowy; albo
ii) zmienić treść nałożonego Zakazu klubowego; albo
iii) uchylić Zakaz Klubowy.
Orzeczenie wraz z jego uzasadnieniem jest wysyłane listem poleconym do osoby składającej Wniosek w
terminie 3 dni roboczych od daty jego wydania.
Orzeczenie zawiera pouczenie o prawie osoby ukaranej do wniesienia skargi do właściwego sądu
administracyjnego.
Dane osobowe podane we Wniosku są przetwarzane przez Klub w celach rozpatrzenia Wniosków, zgodnie
z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015
r. poz. 2135 ze zm.). Przekazanie danych osobowych we Wniosku jest dobrowolne, przy czym przetwarzanie
tych danych jest niezbędne dla celów rozpatrzenia Wniosków, w tym w celu doręczenia Orzeczeń. Osobie
składającej Wniosek przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich edycji lub poprawiania, żądania
zaprzestania ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, co o ich wykorzystywania. Administratorem
danych osobowych wnioskodawców jest Legia.
Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji Regulaminu z uwzględnieniem
ustawy dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2139 z późn. zm).
Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na oficjalnej stronie internetowej Klubu
z zachowaniem praw proceduralnych nabytych w dniu złożenia Wniosku.
Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne
bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W
miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego
postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
Regulamin jest dostępny w wersji do pobrania na oficjalnej stronie internetowej Klubu oraz do wglądu w
Siedzibie.
Regulamin został przyjęty przez Klub w dniu 26 listopada 2015 r. i wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.
Zarząd Legia Warszawa S.A.

