Scenariusz 16

Temat: Zachowanie podczas imprez masowych
Czas trwania: 45 minut
Uczestnicy: uczniowie klasy I

Cel zajęd:
kształtowanie właściwych zachowao podczas imprez masowych, kulturalnych,
rekreacyjnych.
Konsekwencje związane z niewłaściwym zachowaniem.
Metody i formy pracy:
1. Pogadanka;
2. Rozmowa z młodzieżą.

Informacje z zakresu właściwego zachowani się na obiektach sportowych:
Każdy, kto przebywa na obiektach sportowych powinien zachowywad się tak, aby nie szkodził
i nie zagrażał innym.
Każdy przebywający na obiektach sportowych jest zobowiązany stosowad się do zarządzeo
Straży Pożarnej, służby porządkowej oraz spikera zawodów.
Widzowie zobowiązani są zajmowad miejsca określone w dowodzie wstępu, chyba, że
zostaną inaczej poinformowani przez służby porządkowe.
Wszystkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą byd utrzymane w stanie
wolnym.
Nie wolno wnosid na teren obiektów sportowych:
- napojów alkoholowych,
- broni wszelkiego rodzaju,
- przedmiotów, które mogą byd użyte jako broo lub pocisk,
- ogni sztucznych,
- rac i świec dymnych,
- trąbek ze sprężonym powietrzem,
- butelek,
- szklanek,
- puszek,
- pojemników do rozpylania gazu,
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- substancji żrących lub farbujących,
- drzewców do flag i transparentów,
- "kominiarek", mogących służyd do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji
przez organ policji i służby porządkowe,

Ponadto zakazuje się:
- przemieszczania z jednego sektora do drugiego bez zgody służb porządkowych lub innych
uprawnionych osób,
- rzucania jakichkolwiek przedmiotów na teren boiska,
- rozniecania ognia,
- używania jakichkolwiek środków pirotechnicznych,
- używania słów wulgarnych, rasistowskich, obraźliwych dla innych osób, grup społecznych i
wyznaniowych, a także wywieszania flag i transparentów z treściami wulgarnymi,
rasistowskimi lub antysemickimi i obrażania jakichkolwiek osób,
- wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów (strefy buforowe,
pomieszczenia służbowe),
- wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone do
powszechnego użytku:
- płoty,
- mury,
- ogrodzenia boiska,
- urządzenia oświetleniowe,
- maszty,
- drzewa,
- pisania na budowlach,
- urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
- sprzedawania towarów,
- biletów,
załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania Stadionu w inny sposób,
wywieszania na ogrodzeniach boisk i trybun flag i transparentów z treściami wulgarnymi,
rasistowskimi lub antysemickimi,
przekazu albo rejestracji obrazu lub dźwięku bez pisemnej zgody Zarządu Spółki.
Zabrania się przebywania osób nietrzeźwych na całym obiekcie przed rozpoczęciem imprezy
sportowej, w trakcie i po jej zakooczeniu.
Nauczyciel przedstawi poniższą definicję:
Występek o charakterze chuligaoskim to występek polegający na:
umyślnym zamachu na zdrowie, na wolnośd, na cześd lub nietykalnośd cielesną, na
bezpieczeostwo powszechne, na działalnośd instytucji paostwowych lub samorządu
terytorialnego, na porządek publiczny, albo
na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy,
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jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to
rażące lekceważenie porządku prawnego.
Definicja legalna występku o charakterze chuligaoskim została zamieszczona w art. 115 § 21
polskiego Kodeksu karnego, wprowadzonym do Kodeksu karnego przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr
226, poz. 1648) z mocą obowiązującą od 12 marca 2007.
Ponadto, nauczyciel poinformuję uczniów o:
1. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub
mienia, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
1) sprawdzania uprawnieo do przebywania na imprezie masowej,
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
3) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą
przedmioty niebezpieczne
4) w przypadku stwierdzenia braku uprawnieo osób do przebywania na imprezie masowej albo
zakłócania przez te osoby porządku, wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,
5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Identyfikator, służby porządkowej powinien zawierad co najmniej następujące informacje:
1) nazwę wystawcy,
2) numer identyfikacyjny i fotografię osoby dokonującej czynności,
3) okres ważności,
4) pieczęd i podpis wystawcy.
3. Wszystkie czynności powinny byd wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godnośd
ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

Odpowiedzialnośd karna
Osoby naruszające zasady bezpieczeostwa i porządku na Stadionie ponoszą odpowiedzialnośd
karną albo karno-administracyjną.
Młodzież, która zachowuje się w sposób nieodpowiedni, czyli popełnia czyny karalne może zostad
ukarana przez Sąd Rodzinny i Nieletnich.
Sąd może:
udzielid upomnienia,
zobowiązad do określonego postępowania,
ustanowid nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,
ustanowid nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy
albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia dla nieletniego,
zastosowad nadzór kuratora,
skierowad do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji
zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub
szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją,
orzec zakaz prowadzenia pojazdów,
orzec przepadek rzeczy uzyskanych.
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Ponadto w związku z popełnieniem czynu karalnego Sąd może orzec umieszczenie w rodzinie
zastępczej, odpowiedniej placówce opiekuoczo -wychowawczej albo ośrodku szkolnowychowawczym, orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym, umieszczenie nieletniego w szpitalu
psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym, zastosowad inne środki zastrzeżone
w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosowad środki przewidziane
w kodeksie rodzinnym i opiekuoczym.
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