არენაზე ქცევის წესები და აკრძალული ნივთები
არენაზე ქცევის წესების გაცნობა და აღიარება
არენაზე მოსული ყოველი მაყურებელი აღიარებს რომ გაეცნო და ეთანხმება არენაზე ქცევის წესებს (შემდგომში: არენაზე ქცევის წესები) და
იღებს ვალდებულებას მათ შესრულებასა და დაცვაზე. არენაზე ქცევის წესები, უსაფრთხოების და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის მიზნით
შესაძლებელია შეიცვალოს ან/და დაემატოს მითითებები. არენის ადმინისტრაცია და ღონისძიების ორგანიზატორი უფლებას იტოვებს
აწარმოოს ვიდეო ან ფოტო გადაღებაგულშემატკივრის უსაფრთხოებისა დაწესრიგის დამრღვევი პირების ამოცნობის მიზნით.
არენაზე შესვლის პროცედურა და ვალდებულებები
·
არენაზე მაყურებელი (განურჩევლად მისი ასაკისა) დაიშვება მხოლოდ შესაბამისი ბილეთის/მოსაწვევის ან აკრედიტაციის წარდგენის
და სპეციალური შემოწმების გავლის შემთხვევაში.
·
მაყურებელი ვალდებულია გაეცნოს ბილეთზე/მოსაწვევზე და აკრედიტაციაზე დატანილ ინფორმაციას.
·
მაყურებელი არენაზე უნდა შევიდეს იმ შესასვლელიდან, რომელი შესასვლელიც მითითებულია ბილეთზე/მოსაწვევზე ან/და
რომელსაც მიუთითებს უფლებამოსილი პირი (სტიუარდი/განმკარგულებელი ან/და უსაფრთხოების თანამშრომელი) აკრედიტირებული პირები
სარგებლობენ მხოლოდ მათთვის გამოყოფილი შესასვლელით.
·
არენაზე ავტომანქანით შესვლის შემთხვევაში მაყურებელი ვალდებულია წარმოადგინოს როგორც ავტომანქანის საშვი ისე ბილეთი.
ავტომანქანა, ისევე როგორც მაყურებელი და მისი პირადი ნივთები, ექვემდებარება შემოწმებას.
·
მაყურებელი და მისი პირადი ნივთები ექვემდებარება შემოწმებას არენაზე შესვლის წინ.
·
არენაზე შესასვლელად ბილეთი/მოსაწვევი ექვემდებარება როგორც ვიზუალურ, ასევე ელექტრონულშემოწმებას.
არენაზე ქცევის წესები მაყურებელთათვის
·
არენაზე აკრძალულია გულშემატკივრის ქცევა რაც საფრთხეს უქმნის მის ან/და სხვა პირთა ჯამრთელობას/სიცოცხლეს ან
უსაფრთხოებას.
·
მაყურებული ვალდებულია დაემორჩილოს სტიუარდის/განმკარგულებლის ან უსაფრთხოების თანამშრომლის მოთხოვნა/მითითებას.
·
მაყურებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ მიაწოდოს ინფორმაცია სტიუარდს/განმკარგულებელს ნებისმიერი საეჭვო ქცევის ან საგნის
შემჩნევის შემთხვევაში.
·
ყველა მაყურებელმა უნდა დაიკავოს ბილეთზე მითითებული ადგილი.
·
მაყურებელს ეკრძალება გამოყენებული ბილეთის გადაცემა სხვა პირზე.
·
არენაზე იკრძალება კიბეებზე და საევაკუაციო გასასვლელებში დგომა (გაჩერება).
·
არენაზე იკრძალება სექტორში ფეხზე დგომა და ხილვადობის შემცირება სხვა მაყურებლისთვის.
·
იკრძალება არენის ინფრასტრუქტურის დაზიანება, არენის ტერიტეორიაზე რაიმე სახის ნახატის ან ბანერის, რეკლამის გაკვრა
წინასწარი შეთანხმების და ნებართვის გარეშე.
·
აკრძალულია არენის ტერიტორიაზე უსაფრთხოების აღჭურვილობის არამიზნობრივად გამოყენება და მათი დაზიანება.
·
იკრძალება ნებისმიერი საგნის,ნივთის სროლა კორტზე ან/და არენის ტერიტორიაზე.
·
სასტიკად აკრძალულია მაყურებლის შეჭრა სათამაშო კორტზე.
·
იკრძალება ყველანაირიხმამაღალი ხმის გამომცემი ნივთის გამოყენება რომელიც ხელს შეუშლის მატჩის მსვლელობას.
·
აკრძალულია აკრედიტირებულ ზონებში გადაადგილება შესაბამისი აკრედიტაციის გარეშე.
·
აკრძალულია ნებისმიერი სახის ექსტრემისტული, შეურაცხმყოფელი ან დისკრიმინაციული მასალის (მათ შორის დროშები,
ტანსაცმელი, ბანერები, აქსესუარები, ბუკლეტები და სხვა) ნაცისტური სიმბოლოს ან/და საგნის გამოყენება რომელიც მიმართულია ქვეყნის,
პიროვნების, ჯგუფის, კანის ფერის, ეროვნული, ეთნიკურიან სოციალური კუთვნილების, წარმოშობის, ქონებრივი და წოდებრივი
წარმომავლობის, სქესის, შეზღუდული შესაძლებლობის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების, სექსუალური ორიენტაციის ან
სხვა მიზეზით დისკრიმინაციისაკენ.
·
აკრძალულია აგრესიული ქცევა, შეურაცხყოფა ღონისძიებაში ჩართულინებისმიერიპირის მიმართ.
·
არენის ტერიტორიაზე აკრძალულია ყველანაირი ნიღბის ტარება ან სახის იმგვარი დაფარვა, რომელიც ხელს შეუშლის ადამიანის
იდენტიფიცირებას. გამონაკლისია მხოლოდ ისეთის სამოსის ტარება, რომელიც ამა თუ იმ პირთა კულტურის/რელიგიის ნაწილია.
·
არენაზე იკრძალება არაფხიზელ მდგომარეობაში ყოფნა.
·
არენაზე ნებადართულია მოწევა მხოლოდ მოსაწევად გამოყოფილ ადგილებში.
·
იკრძალება არენის დანაგვიანება.
·
აკრძალულია არენის ტერიტორიაზე (გარდა სპეციალურად მედიისთვის გამოყოფილი ადგილებისა) პროფესიული ვიდეო ან ფოტო
გადაღება შესაბამისი ნებართვის გარეშე.
·
არენის ტერიტორიაზე აკრძალულია ყველანაირი კომერციული აქტივობის და გაყიდვების წარმოება შესაბამის ნებართვის გარეშე.
·
ყველა სხვა ქცევა რაც აკრძალულია საქართველოს კანონმდებლობით საზოგადოების მასობრივი თავშეყრის ადგილებში.
არენის ტერიტორიაზე შესატანი აკრძალული ნივთების ნუსხა
·
ყველანაირი ასაფეთქებლები, დეტონატორები ან ნებისმიერი ნივთი რაც შეიცავს მათ.
·
ყველანაირი ცივი იარაღი და ბასრი საგანი, რაც შეიძლება იქნეს გამოყენებული როგორც ცივი იარაღი.
·
ადვილად აალებადი ნივთები, დიდი რაოდენობის ქაღალდი.
·
ყველანაირი სახის პიროტექნიკა.
·
მუსიკალური და ჩასაბერი ინსტრუმენტები შესაბამისი ნებართვის გარეშე.
·
ლაზერული სანათები.
·
ყველანაირი მოსახატი საშუალებები.
·
საკვები და სასმელი.
·
შუშის კონტეინერები/ბოთლები, თუნუქის ქილები, თერმოსები.
·
ნარკოტიკული ან ტოქსიკური პრეპარატები.
·
სამედიცინო მედიკამენტების დიდი რაოდენობა.
·
დიდი რაოდენობით ფხვიერი მასალა.
·
თხევადი სითხის კონტეინერები რომლის მოცულობაც აღემატება 100მლ.
·
გასაშლელი სკამები.
·
შინაური ცხოველები, გარდა შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დამხმარე ცხოველებისა.
·
პროფესიონალური ვიდეო და ფოტო აპარატი შესაბამისი ნებართვის გარეშე.
·
ყველანაირი მყარი საგანი, რომელიც აღემატება 75სმ.
·
სპორტული ინვენტარი (ბურთი, გორგოლაჭებიანი დაფა, გორგოლაჭები).
·
მაღალი სიხშირის რადიოელექტრონული მოწყობილობები შესაბამისი ნებართვის გარეშე.
·
დროშის ტარები - დაშვებულია მხოლოდ პლასტიკური და ძნელად აალებადი, რომელთა სიგრძეც არ აღემატება 1მ.
·
დიდი ზომის ჩანთები.
·
ყველანაირი ნაცისტური სიმბოლო ან/და ნივთი რაც მიმართულია ქვეყნის, პიროვნების, ჯგუფის, კანის ფერის, ეროვნული, ეთნიკური
ან სოციალური კუთვნილების წარმოშობის ქონებრივი და წოდებრივი წარმომავლობის, სქესის, შეზღუდული შესაძლებლობების ასაკის, ენის,
რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებების, სექსუალური ორიენტაციის ან სხვა მიზეზით დისკრიმინაციისაკენ ან/და შეურაცხყოფისაკენ.
·
ყველა სხვა ნივთი რაც აკრძალული ნივთების მსგავსია ან/და თვითნაკეთია.

ARENA REGULATIONS AND PROHIBITED ITEMS
READING AND ACCEPTING THE ARENA REGULATIONS
Spectators confirm that they have read and agreed with thearena regulations, and agree to comply with them. Changes or additions may
be made to the arena regulations for the purpose of preserving public order and safety. The arena administration and event organiser
reserve the right to conduct video or photo surveillance for the purpose of identifying individuals who endanger the safety of the
spectators and violate public order.
ARENA ACCESS PROCEDURE AND OBLIGATIONS
·
All spectators (regardless of their age) will only be allowed access to the stadium upon presenting a valid ticket, invitation or
accreditation, and undergoing a security check.
·
Spectators must familiarise themselves with the information displayed on the tickets, invitations and accreditations.
·
Spectators must enter the arena premises from the entrance indicated on their tickets/invitations, and/or as directed by an
authorised person (match steward and/or security personnel). Accredited individuals may only use the entrance designated for them.
·
Spectators entering the arena premises by car must produce both a vehicle pass and a valid match ticket. Vehicles, as well as
spectators and their personal items, are subject to security inspection.
·
Spectators and their personal items are subject to security inspection prior to entering the arena premises.
·
Tickets and invitations are subject to both visual and electronic checks prior to entering the arena premises.
ARENA CODE OF CONDUCT FOR SPECTATORS
·
Spectators are prohibited from behaving in a manner that may endanger their own and/or other people's life/well-being.
·
Spectators must obey the directions/orders from the game stewards or security personnel.
·
Spectators must immediately inform game stewards about any suspicious items or behaviour.
·
All spectators must occupy the seat indicated on their ticket.
·
Spectators are prohibited from transferring their used ticket to another individual.
·
Spectators are prohibited from blocking/standing on the stairs and evacuation exits.
·
Standing and blocking the view of other spectators is prohibited in the stands.
·
It is forbidden to damage the arena infrastructure, to display an image, banner or advertising of any kind on the arena premises
without permission.
·
It is forbidden to misuse or damage the safety equipment on the arena premises.
·
It is forbidden to throw any object / missile on the court and/or the arena premises.
·
Spectators are strictly prohibited from entering the court.
·
It is forbidden to use any object emiting a loud sound that may interfere with the game.
·
It is forbidden to enter accreditation zones without the appropriate accreditation.
·
It is forbidden to use any materials (flags, clothing, banners, accessories, brochures, etc.) of an extreme, insulting or
discriminating nature, fascist symbols and/or materials aimed at discriminating against a country, individual, group, race, nationality,
ethnicity, social status, origin, title, gender, disability, language, religion, sexual orientation, politics or other views.
·
It is forbidden to insult or act in an aggressive manner towards any person involved in the event.
·
It is forbidden to wear a mask or cover the face on the arena premises, thereby hindering a person's identification. Exceptions
apply only to clothing which is part of a person's culture or religion.
·
It is forbidden to enter the arena premises while under influence of drink or drugs.
·
Smoking at the arena premises is only permitted in designated areas.
·
It is forbidden to throw trash on the arena premises.
·
It is forbidden to conduct professional filming or photographing at the arena premises, except in areas designated for the media.
·
It is forbidden to conduct any kind of commercial activities and sales at the arena premises without an appropriate permit.
·
It is forbidden to indulge in any form of behaviour prohibited by Georgian law on public spaces.
LIST OF PROHIBITED ITEMS
·
All types of explosives, detonators and objects containing these.
·
All kinds of cold weapons and sharp items that can be used as cold weapons.
·
Flammable materials or large quantities of paper.
·
All types of pyrotechnics.
·
Musical instruments and horns (without an appropriate permit).
·
Laser devices.
·
Any painting devices.
·
Food and drink.
·
Glass containers/bottles, cans and flasks.
·
Narcotics or toxicants.
·
Large amounts of medicaments.
·
Large amounts of powdered material.
·
Liquid containers larger than 100 ml.
·
Folding chairs.
·
Animals, with the exception of guide dogs.
·
Professional video and photo cameras without an appropriate permit.
·
Any firm object larger than 75 cm in length.
·
Sports equipment (balls, boards, rails).
·
High-frequency radio devices without an appropriate permit.
·
Flag poles must be made of plastic, and be no more than 1 m in length.
·
Large bags.
·
All fascist symbols and/or materials aimed at discriminating against a country, individual, group, race, nationality, ethnicity,
social status, origin, title, gender, disability, language, religion, sexual orientation, politics or other views.
·
All other objects that are similar to the prohibited items and/or are self-made.

