
 

Strona 1 z 5  

Regulamin usługi „Zwiedzania Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana” 

 
 

§ 1. 

[Postanowienia ogólne] 

 

1. Organizatorami usługi „Zwiedzania Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie” 

położonego przy ulicy Reymonta 20 (zwanego dalej:  „Obiektem” lub „Stadionem”) są: 

 

Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorcą prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000130748, NIP: 677-102-21-49, 

REGON: 350908122 

 

zwani dalej: „Organizatorem” 

 

2. Niniejszy Regulamin zwiedzania Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (zwany dalej: 

„Regulaminem”) określa prawa oraz obowiązki Organizatora oraz osób zwiedzających  Stadion Miejski 

im. Henryka Reymana. 

 

3. Uczestnicy zwiedzania (zwanego dalej również „wycieczkami”) Stadionu Miejskiego im. Henryka 

Reymana zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego bezwzględnego 

przestrzegania. 

 

§ 2. 

[Zwiedzanie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana – postanowienia ogólne] 

 

1. Zwiedzanie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana możliwe jest od poniedziałku do piątku 

w godzinach 10:00 – 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu daty oraz godziny zwiedzania. 

 

2. Klub zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości zwiedzania Obiektu w dni ustawowo 

wolne od pracy oraz w dni, podczas których na Obiekcie organizowane są inne wydarzenia lub 

prowadzone są prace przygotowawcze do ww. wydarzeń. 

 

3. Rezerwacje zwiedzania dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych przyjmowane są 

nie później niż z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

 

4. W przypadku rezerwacji terminów odleglejszych niż siedem dni, Organizator zastrzega sobie 

prawo do anulowania rezerwacji w przypadku kolizji terminu z wydarzeniem organizowanym na 

Stadionie. 

 

5. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania Wycieczki lub zmiany jej godziny, a także ograniczenia 

dostępności dowolnej części Stadionu, bez podania przyczyny. 
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6. Zwiedzanie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana rozpoczyna się przed wejściem LE od 

strony ul. Reymana o wyznaczonej godzinie. 

 

7. Wycieczki odbywają się dla co najmniej dwóch (2) osób zainteresowanych. Maksymalna liczba 

zwiedzających w ramach jednej grupy to 40 osób. 

 

 

 

 

§ 3. 

[Zasady zwiedzania Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana] 

 

1. Wszystkie osoby biorące udział w zwiedzaniu Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana 

zobowiązane są do podporządkowania się w trakcie zwiedzania poleceniom przewodnika i 

innych pracowników obiektu lub Klubu, przestrzegania regulaminu Stadionu dostępnego na 

stronie internetowej Organizatora: www.wisla.krakow.pl, jak również do przestrzegania 

Regulaminu Imprezy Masowej. Osoby biorące udział w zwiedzaniu Stadionu zobowiązane są do 

zapoznania się z powyższymi regulaminami oraz do ich akceptacji. 

 

2. Zwiedzanie odbywa się po wyznaczonej trasie, zabrania się samodzielnego oddalania od grupy i 

przechodzenia w miejsca niedozwolone poza trasą zwiedzania. 

 

3. Na terenie obiektu zakazane jest palenie tytoniu oraz spożywanie napojów alkoholowych, a 

także wprowadzanie zwierząt. Pracownicy Klubu mogą odmówić wstępu na Stadion lub usunąć 

osobę zwiedzającą z terenu Stadionu w przypadku naruszenia przez osobę zwiedzającą 

któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminu Stadionu lub w innej 

uzasadnionej sytuacji, w tym z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku. 

W szczególności powyższe dotyczy osób: 

a. znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie 

działających substancji; 

b. posiadających broń lub inne przedmioty, które w jakikolwiek sposób mogą zagrażać 

osobom przebywającym na Stadionie lub mieniu; 

c. zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzających 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku na Stadionie. 

 

4. Organizator informuje, że Stadion Miejski im. Henryka Reymana jest na bieżąco monitorowany 

przez system monitoringu wizyjnego. 

 

5. Wykonywanie zdjęć fotograficznych lub zapisów obrazu podczas wycieczki możliwe jest 

wyłącznie na niekomercyjny użytek własny. Zabrania się wykorzystania wykonanych fotografii 

lub zapisów obrazu  do celów komercyjnych. 

 

6. Organizator może zarządzić całkowity zakaz filmowania i fotografowania podczas zwiedzenia 

Stadionu, bez podania przyczyny. 
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7. Dzieci do lat trzynastu (13) mogą uczestniczyć w wycieczce tylko i wyłącznie pod opieką osób 

dorosłych. 

 

8. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo grupy zorganizowanej na terenie Stadionu ponosi opiekun 
grupy. 

 

9. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w trakcie zwiedzania należy natychmiast 

poinformować przewodnika. 

 

10. Odwiedzający w trakcie zwiedzania zobowiązani są do wykonywania poleceń przewodnika 

również w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, dotyczących bezpieczeństwa i 

organizacji zwiedzania. 

 

11. Niestosowanie się do powyższych przepisów skutkować będzie usunięciem z wycieczki. Osobie 

naruszającej regulamin i usuniętej z wycieczki nie przysługuję roszczenie o zwrot pieniędzy 

uiszczonych za bilet. 

 

12. Zabrania się wchodzenia na murawę (płytę główną boiska) Stadionu Miejskiego im. Henryka 

Reymana. W przypadku wejścia na płytę główną boiska Stadionu Miejskiego im. Henryka 

Reymana organizator ma prawo nałożyć na osobę wchodzącą karę w wysokości 10.000,00 

(dziesięć tysięcy) złotych za każdy przypadek wejścia, jak również żądać zapłaty odszkodowania 

uzupełniającego w przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość tej kary. 

 

§ 4. 

[Rezerwacje] 

 

1. Rezerwacje przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem: 

iwona.kupiec@wisla.krakow.pl. 

2. W celu zgłoszenia wycieczki osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest podać: 

a) imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby rezerwującej 

b) ilość osób wchodzących w skład grupy oraz uśredniony wiek 

c) ewentualną obecność osób niepełnosprawnych 

 

3. Potwierdzenie rezerwacji następuje poprzez przesłanie wiadomości zwrotnej od organizatora na 

adres e-mail osoby rezerwującej. 

 

§ 5. 

[Opłaty] 

 

1. Cennik opłat za zwiedzanie dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych dostępny jest 

na stronie www.wisla.krakow.pl/ 

 

2. Opłaty za zwiedzanie pobierane są przed rozpoczęciem wycieczki w Dziale Sprzedaży VIP na 

Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana. 

 

mailto:iwona.kupiec@wisla.krakow.pl
http://www.wisla.krakow.pl/
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3. Uczestnik wycieczki ma prawo do otrzymania faktury VAT za usługę zwiedzania stadionu. 

 

 

§ 6. 

[Zasady przetwarzania danych osobowych] 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych nabywcy biletu odbywa się na zasadach określonych 

przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 133 poz. 

833 ze zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), jak również przepisów wykonawczych. 

 

2. Dla potrzeb realizacji usługi polegającej na zwiedzaniu Stadionu niezbędne jest przetwarzanie 

następujących danych osobowych osób nabywających bilety: Imię, Nazwisko, numer telefonu.  

Administratorami tych danych jest Wisła Kraków S.A. 

Wisła Kraków S.A.  oświadcza, iż będzie przetwarzać powierzone im - w celu lub w związku z 

realizacją usługi zwiedzania - dane zgodnie ze wszelkimi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym w szczególności w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Osoby zwiedzające wyrażą odrębną zgodę 

na przetwarzanie ich danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i 

zakresie związanym ze sprzedażą i korzystaniem z biletów. 

 

3. Każdy nabywca biletu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 

poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych lub ich 

usunięcia, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach 

wskazanych przez prawo. 

 

4. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do 

Organizatora na adres: Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Reymonta 20, 30-059 

Kraków. 

 

§ 7. 

[Postanowienia końcowe] 

 

1.  Niniejszy Regulamin oraz wszelkie ewentualne zmiany do Regulaminu dostępne są w siedzibie Wisła 

Kraków S.A., oraz na następującej stronie  internetowej: www.wisla.krakow.pl. Wszelkie zmiany 

niniejszego Regulaminu Organizator będzie ogłaszał na powyżej wskazanych oficjalnych stronach 

internetowych. 

 

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
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3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) następstwa działania siły wyższej; 

b) awarię łączy lub awarię sprzętu nie należącego do Organizatora; 

c) za wszelkie szkody powstałe z winy osób zwiedzających w trakcie lub w związku z uczestnictwem w 

wycieczce; 

d) jakiekolwiek rzeczy pozostawione (zagubione) przez osoby zwiedzające na Stadionie Miejskim im. 

Henryka Reymana, a także za rzeczy utracone w inny sposób w tym będące przedmiotem kradzieży; 

 

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z stosowaniem niniejszego Regulaminu będą w miarę możliwości 

rozstrzygane polubownie i w trybie procedury reklamacyjnej. W razie braku możliwości rozstrzygnięcia 

polubownego, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora na zasadach ogólnych. 

 

5. Za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby zwiedzające w trakcie zwiedzania (wycieczek) 

odpowiedzialność i konsekwencje ponoszą te osoby. 

 

6. Wszystkie osoby biorące udział w wycieczkach po Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana 

zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych obowiązujących przepisów 

prawa, jak również regulaminu Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana. 

 

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.03.2019 roku do odwołania. 

 

8.  Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. 

 

9. W przypadku gdy jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna, bezskuteczna lub niemożliwe 

będzie wykonanie któregokolwiek z postanowień Regulaminu, to pozostała część Regulaminu 

zachowuje moc obowiązującą. 

 

 
 
 
 
 

………………………………………………………………. 
(data i podpis) 


