REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA STADIONU IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
ORAZ INNYCH POWIERZCHNI KOMPLEKSU SPORTOWEGO LEGII WARSZAWA
ZLOKALIZOWANEGO W WARSZAWIE PRZY UL. ŁAZIENKOWSKIEJ 3
§ 1.
DEFINICJE.
W dalszej części Regulaminu wyrażenia pisane wielkimi literami należy rozumieć w sposób
określony poniżej:
1) „Boisko Główne” – oznacza boisko wewnętrzne Stadionu, z naturalną nawierzchnią;
2) „Boisko Treningowe 1” – oznacza boczne boisko treningowe z nawierzchnią naturalną
zlokalizowane od strony trybuny zachodniej Stadionu;
3) „Boisko Treningowe 2” – oznacza boczne boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią
zlokalizowane od strony trybuny zachodniej Stadionu;
4) „Cennik” – oznacza cennik stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu;
5) „Klub” lub „Legia” – oznacza spółkę Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS: 0000097402, NIP: 526-17-24-308, REGON: 012362484, kapitał zakładowy w
wysokości 12.156.000 zł (w całości wpłacony), oficjalna strona internetowa: www.legia.com;
6) „Mecz” – oznacza mecz piłki nożnej rozgrywany na Stadionie,
7) „Partner” – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, której udostępniane sa
powierzchnie, o których mowa w niniejszym Regulaminie;
8) „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin udostępniania powierzchni Stadionu im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3;
9) „Regulamin Imprezy Masowej” - oznacza „Regulamin imprezy masowej - meczu piłki nożnej”
udostępniany na stronie internetowej www.legia.com;
10) „Regulamin Stadionu” – oznacza „Regulamin obiektu sportowego - stadionu piłkarskiego przy
ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie udostępniany na stronie internetowej www.legia.com;
11) „Stadion” – oznacza stadion piłkarski przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie, którego Legia jest
dzierżawcą na podstawie umowy dzierżawy zawartej z M. St. Warszawa w dn. 24.11.2006 r.
§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Legia, będąca na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Miastem Stołecznym Warszawa
dzierżawcą Stadionu oraz pozostałych powierzchni kompleksu sportowego zlokalizowanego
przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie, mając w szczególności na względzie upowszechnianie
oraz rozwój kultury fizycznej i sportu, oświadcza, że udostępnianie przez nią powyższych
powierzchni będzie odbywało się na niedyskryminujących zasadach, z poszanowaniem zasad
uczciwej konkurencji i równego traktowania, na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie.

2. Udostępnienie powierzchni, o których mowa w ust. 1 powyżej, będzie odbywało się pod
warunkiem ich dostępności, w tym w szczególności z uwzględnieniem terminów Meczów i
treningów organizowanych na Stadionie, Boisku Treningowym 1, Boisku Treningowym 2, prac
remontowych lub konserwacyjnych oraz innych aktywności lub zdarzeń uniemożliwiających
lub znacznie utrudniających ich udostępnianie.
3. Szczegółowe zasady i warunki udostępniania powierzchni Stadionu zostaną każdorazowo
określone w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Legią a Partnerem.
4. Legia informuje, że w zakresie nieuregulowanym Regulaminem będą miały zastosowanie
następujące regulaminy:
1) Regulamin Stadionu;
2) Regulamin Imprezy Masowej.
5. Z chwilą udostępnienia powierzchni Stadionu, Partner przyjmuje za nie odpowiedzialność w
zakresie określonym Regulaminem i przepisami prawa, a także umową, o której mowa w ust.
3 powyżej.
6. Korzystanie z udostępnianych powierzchni Stadionu musi odbywać się w sposób
odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu, z uwzględnieniem wytycznych Legii,
zgodnie z zasadami funkcjonowania i Regulaminem Stadionu, zasadami bezpieczeństwa i
higieny, przepisami przeciwpożarowymi, a także innymi przepisami znajdującymi zastosowanie
w związku z udostępnieniem powierzchni Stadionu.
7. Bez uprzedniej zgody Legii, nie mogą być wykonywane prace, które ingerują albo mają wpływ
na konstrukcję lub instalacje Stadionu, a w szczególności prace związane z instalacją
konstrukcji, nośników reklamowych oraz przyłączy i instalacji.
8. Legia nie ponosi odpowiedzialności w szczególności:
1) za szkody powstałe w szczególności w wyniku awarii instalacji wodnokanalizacyjnej,
gazowej, co. i elektrycznej, spowodowanej działaniem siły wyższej, jak również związanych
z brakiem dostaw wymienionych mediów, z przyczyn niezależnych od Legii; oraz
2) za niemożliwość korzystania z udostępnianych powierzchni Stadionu wskutek zaistnienia
zdarzeń, których Legia przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć
lub którym nie mogła zapobiec, a w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzenia
mającego charakter siły wyższej.
§ 3.
DANE KONTAKTOWE.
Wszelka korespondencja związana z udostępnianiem powierzchni Stadionu może być dokonywana
i przesyłana na wskazane poniżej dane kontaktowe przedstawicieli Legii:
1) Strefa 1, Strefa 2 – Maciej Szewczyk, e-mail: maciej.szewczyk@legia.pl, tel. 513 111 690;
2) Strefa 3 – Przemysław Szczepaniuk, e-mail: przemyslaw.szczepaniuk@legia.pl, tel. 734
170 186.
§ 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Legii oraz na stronie internetowej www.legia.com.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla miejsca położenia Stadionu.
3. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem Imprezy Masowej bądź Regulaminem
Stadionu a niniejszym Regulaminem obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie i wszystkie
postanowienia interpretowane będą zgodnie z tym prawem.
5. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin zostanie
podany do wiadomości w sposób określony w § 4 ust. 1 powyżej.
6. Niniejszy Regulamin ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. W razie wątpliwości Regulamin poczytuje się za zaproszenie do
zawarcia umowy.
7. Załącznikiem do Regulaminu jest Załącznik nr 1 – Cennik.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu udostępniania Stadionu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz innych
powierzchni kompleksu sportowego Legii Warszawa zlokalizowanego w Warszawie przy ul.
Łazienkowskiej 3

CENNIK
UDOSTĘPNIANIA STADIONU IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
ORAZ INNYCH POWIERZCHNI KOMPLEKSU SPORTOWEGO LEGII WARSZAWA
ZLOKALIZOWANEGO W WARSZAWIE PRZY UL. ŁAZIENKOWSKIEJ 3

Oznaczenie
Strefy
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3

Powierzchnie objęte Strefą

Okres udostępnienia

Cena

Stadion
Boisko Treningowe 1
Boisko Treningowe 2

7 dni
1 dzień
1 dzień

300.000,00 zł netto
60.000,00 zł netto
45.000,00 zł netto

