Elgesio „FIBA Europe“ renginių vietose
taisyklės
(įsigalioja nuo 2018 m. balandžio 1 d.)
1.

Bendrieji principai

1.1 Šiose taisyklėse Asmuo reiškia bet kurį asmenį, dalyvaujantį ar ketinantį dalyvauti bet kokiame
„FIBA Europe“ organizuojamame renginyje ar varžybose (toliau – Renginys), nesvarbu, ar toks
asmuo šią teisę įgyja įsigijęs oficialų bilietą (toliau – Bilietas), ar turėdamas oficialią akreditaciją
(toliau – Akreditacija).
1.2 Šios taisyklės pradedamos taikyti Asmeniui įžengus į Renginio patalpas, įskaitant bet kokią galimą
saugumo zoną (toliau – Renginio vieta). Jos taikomos tol, kol minėtas Asmuo palieka Renginio
vietą.
1.3 Visą šių taisyklių tekstą galima parsisiųsti iš oficialios „FIBA Europe“ svetainės ir (arba) iš
Renginio svetainės. Jos taip pat gali būti paskelbtos prie įėjimo į Renginio vietą ir (arba) prie
Bilietų kasų arba Akreditacijos kabinetų.
1.4 Jeigu Asmuo bet kokiu būdu arba dėl bet kokios priežasties nesilaiko šių taisyklių, Renginio
darbuotojai, apsaugos darbuotojai ir (arba) teisėsaugos institucijų atstovai savo nuožiūra gali
neleisti jam patekti į Renginio vietą arba pareikalauti ją palikti. Be to, jam gali būti taikomos
teisėsaugos institucijų atstovų pagal galiojančius įstatymus paskirtos drausminimo priemonės.
1.5 Jeigu Asmeniui neleidžiama patekti į Renginio vietą arba jo paprašoma palikti Renginio vietą dėl
to, kad nesilaiko šių taisyklių, jis automatiškai praranda teisę pakartotinai patekti į Renginio vietą
ir neturi teisės susigrąžinti jokių išlaidų, kurias patyrė ryšium su atitinkamu Renginiu, įskaitant (bet
neapsiribojant) Bilieto kainą.
1.6 Asmenims, kuriems valstybinės arba sporto įstaigos uždraudė dalyvauti sporto renginiuose, gali
būti draudžiama įsigyti Bilietą arba gauti Akreditaciją, arba patekti į Renginio vietą.
1.7 Jeigu Bilietu arba Akreditacija naudojasi nepilnametis, laikoma, kad šioms taisyklėms pritarė jo
tėvai arba globėjai.
2.

Pagrindinės sąlygos ir nuostatos

2.1. Asmuo bet kuriuo metu privalo:
a.

laikytis šių taisyklių, kuriomis taip pat reikalaujama laikytis „FIBA Europe“ bendrųjų įstatų ir
vidaus taisyklių, kitų „FIBA Europe“ taisyklių ir sprendimų, taip pat kitų galiojančių teisės
aktų (pavyzdžiui, konkrečios šalies įstatymų ir pan.);

b.

vadovautis teisėsaugos institucijų atstovų, Renginio darbuotojų, saugos darbuotojų ir (arba)
kitų tinkamai įgaliotų asmenų nurodymais;

c.

turėti su savimi Bilietą arba Akreditaciją, taip pat oficialų asmens dokumentą su nuotrauka,
pagal kurį būtų galima nustatyti Asmens tapatybę (toliau – Asmens dokumentas);
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d.

sutikti, kad būtų atlikti patikrinimai, kūno patikrinimai ir pašalinti arba konfiskuoti daiktai,
kurių pagal galiojančius teisės aktus arba šias taisykles neleidžiama turėti Renginio vietoje.

2.2 Į Renginio vietą neleidžiama įeiti Asmeniui, kuris yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar kitų
elgesį veikiančių medžiagą, arba toks Asmuo gali būti paprašytas palikti Renginio vietą.
2.3. Asmeniui neleidžiama:
a.

svaidyti jokių daiktų arba medžiagų, arba juos padegti;

b.

elgtis agresyviai arba bet kokiu būdu, kuris gali pakenkti saugumui, visuomenės sveikatai,
viešajai tvarkai arba nepertraukiamai Renginio eigai, taip pat pakenkti „FIBA Europe“ arba
Renginio organizatoriaus (toliau – Organizatorius) reputacijai;

c.

daryti pareiškimus, deklaracijas arba atlikti kitokius veiksmus, kuriais skleidžiamos
nacionalistinės, politinės, religinės, etninės arba rasistinės pažiūros arba kurie, pagrįstu
„FIBA Europe“ sprendimu, nedera sporto varžyboms (toliau – Draudžiami pranešimai);

d.

veikti bet kokiu būdu, kuris gali paskatinti smurtą, rasizmą, religinius ginčus ar ksenofobiją;

e.

dalyvauti bet kokios formos lažybose arba užsiimti bet kokia su lažinimusi dėl Renginio
susijusia veikla;

f.

kelti grėsmę kitų žmonių gyvybei arba saugumui, arba veikti įžeidžiančiai;

g.

lipti ant sėdimų vietų arba ant bet kokių kitų Renginio vietos objektų;

h.

varžybų metu būti kitoje vietoje, įskaitant tarpueilius arba vietas prie krepšinio aikštelės,
išskyrus Asmens Biliete arba Akreditacijoje nurodytas vietas;

i.

rūkyti, išskyrus specialiai tam skirtas vietas (jeigu tokių yra);

j.

įrašinėti arba perduoti bet kokį garsą, judantį vaizdą, nuotraukas arba aprašymus, taip pat
Renginio rezultatus ir statistinius duomenis, įskaitant (bet neapsiribojant) informaciją apie
žaidėjus, trenerius bei pareigūnus ir išskyrus įrašymą bei perdavimą asmeniniam naudojimui,
nebent tam leidimą būtų suteikusi „FIBA Europe“ arba Asmuo turėtų atitinkamą Renginio
Akreditaciją;

k.

bet kokiu būdu prisidėti platinant bet kokį Renginio garso arba judančio vaizdo įrašą,
nuotraukas, aprašymus, rezultatus arba statistinius duomenis (visus arba dalį) bet kokiam
viešajam naudojimui, neatsižvelgiant į perdavimo formą, t. y. internetu, per radiją, televiziją,
mobiliuoju ryšiu, duomenų perdavimo priemonėmis arba bet kokiomis kitomis esamomis arba
būsimomis žiniasklaidos priemonėmis (šiuo metu dar nežinomomis, neišrastomis ir (arba)
nesukurtomis);

l.

dalyvauti bet kokioje veikloje, kuri gali lemti neleidžiamą komercinę veiklą Renginio vietoje,
įskaitant (bet neapsiribojant) neleidžiamas asociacijas su oficialiais Renginio, „FIBA Europe“
arba jos komercinių partnerių ženklais;

m. Renginio vietoje naudoti, dėvėti arba laikyti reklaminius arba komercinius objektus arba
medžiagą, arba siūlyti parduoti arba turėti, ketinant parduoti, gėrimų, maisto, suvenyrų,
drabužių arba kitų reklaminių ir (arba) komercinių daiktų. „FIBA Europe“ arba Organizatorius
gali pašalinti ar konfiskuoti bet kokius tokius daiktus;
n.

Renginio vietoje teikti bet kokias komercines paslaugas arba užsiimti bet kokia komercine
reklama.

2.4 Atsižvelgiant į galiojančius įstatymus laikoma, kad į Renginio vietą įeinantis asmuo:
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3.

a.

sutinka, kad „FIBA Europe“ arba „FIBA Europe“ įgaliotos trečiosios šalys gali nemokamai
arba už tam tikrą atlygį naudoti Asmens balsą, atvaizdą, nuotrauką arba panašumą,
pasitelkdamos tiesioginę vaizdo transliaciją, vėlesnį vaizdo įrašo rodymą, srautinį perdavimą
arba kitas perdavimo, įrašymo arba fotografavimo priemones ir bet kokias esamas ir (arba)
būsimas žiniasklaidos technologijas (šiuo metu dar nežinomas, neišrastas ir (arba)
nesukurtas) komerciniu arba nekomerciniu būdu, atsižvelgiant į ilgiausią teisės aktais
leidžiamą trukmę, bet kokia forma ir bet kokios rūšies žiniasklaidos priemonėmis, išskyrus bet
kokio komercinio subjekto, produkto arba paslaugos naudojimą, kuriam reikia asmeninio
Asmens patvirtinimo;

b.

atsisako visų teisių ir veiksmų, kuriais būtų galima prieštarauti 2.4 punkto a papunktyje
aprašytam naudojimui. „FIBA Europe“ (ir trečiosioms šalims, kurias „FIBA Europe“ įgaliojo
naudoti tokias žiniasklaidos priemones) taikomi visi galiojantys įstatymai (ir jos privalo jų
laikytis), susiję su bet kokiu minėtų žiniasklaidos priemonių naudojimu.

Draudžiami ir ribojami daiktai

3.1 Toliau apibūdinti daiktai yra draudžiami, ir „FIBA Europe“, Organizatorius, Renginio darbuotojai,
saugos darbuotojai, teisėsaugos institucijų atstovai arba kiti įgalioti asmenys gali neleisti įsinešti
jų į Renginio vietą.
a.

Pavojingi daiktai:
i. strypai (pavyzdžiui, vėliavų kotai), pagaminti iš kietos medžiagos ir (arba) ilgesni negu 1
(vienas) m;
ii. didesni negu 100 ml stikliniai buteliai (išskyrus stikliniuose buteliuose esančius vaistus);
iii. visų rūšių peiliai ir įrankiai su geležtėmis, įskaitant kišeninius peilius ir peilius, kurie
nešiojami kaip tautinio kostiumo dalis;
iv. ginklai arba tokie instrumentai kaip durtuvai, spyruokliniai peiliai, ištraukiamos lazdos,
aštrios šukos, pakeistos diržo sagtys ir atskiros geležtės, perdarytos į ginklus;
v. daiktai, panašūs į pavojingus daiktus, pavyzdžiui, šautuvų modeliai arba sprogmenų
imitacija;
vi. šaunamieji ginklai ir šaudmenys (įskaitant j modelius, sudedamąsias dalis arba bet kokius
įtaisus, kurie gali būti palaikyti šaunamaisiais ginklais);
vii. asmeniniai apsauginiai aerozoliai, tokie kaip 2-chlorobenzalmalononitrilo dujų (CS) arba
ašarinių dujų purškalai;
viii. fejerverkai, sprogmenys, signalinės raketos ir dūmų užtaisai;
ix. kamuoliai, raketės, svaidomosios lėkštelės arba bet kokie kiti daiktai, kuriuos galima
svaidyti;
x. dideli „golfo stiliaus“ skėčiai;
xi. pavojingos ir toksiškos medžiagos;
xii. bet kokie kiti daiktai, pagrįstai laikomi pavojingais.

b.

Skysčiai:
i. alkoholiniai gėrimai. Dėl komercinių priežasčių (pavyzdžiui, gali būti neleidžiami tam tikrų
rūšių gėrimai, jeigu jie parduodami tik Renginio vietoje) arba saugos priežasčių
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(pavyzdžiui, nuo visų butelių su skysčiais gali būti pašalinti butelių dangteliai) ribojimai
gali būti taikomi ir nealkoholiniams gėrimams bei vandeniui;
ii. skysčiai, aerozoliai ir geliai, kurių tūris didesnis negu 100 ml.
c.

Fotografijos ir transliavimo įranga:
bet kokia vaizdo įrašymo arba transliavimo įranga, arba kita vaizdų fiksavimo įranga,
įskaitant (bet neapsiribojant) veidrodines kameras, trikojus ir stovus.

d.

Kiti objektai:
i. daugiau negu vienas minkštas didesnės negu 25 litrų talpos krepšys (krepšys turi tilpti po
sėdima vieta);
ii. lazeriniai rodytuvai ir stroboskopiniai žibintai;
iii. triukšmą skleidžiantys įrenginiai, įskaitant (bet neapsiribojant) medžioklinius ragus,
pneumatinius ruporus, klaksonus, vuvuzelas ir švilpukus;
iv. labai didelės skrybėlės;
v. bet kokie daiktai arba drabužiai, ant kurių yra Draudžiamų pranešimų arba netinkamai
naudojamų komercinių ženklų, arba kurie gali būti naudojami „slaptai“ rinkodarai;
vi. palapinės, lentos, iškabos, purškiami dažai ir bet kokie kiti daiktai, kurie gali būti
naudojami demonstravimui Renginio vietoje arba kuriais galima padaryti žalą turtui;
vii. nešiojamosios racijos, telefonų trukdikliai ir radijo bangų skaitytuvai;
viii. asmeniniai arba privatūs belaidžio tinklo prieigos taškai ir 3G koncentratoriai (Renginio
vietoje galima naudoti tokius išmaniuosius įrenginius, kaip telefonai su „Android“
operacine sistema, „iPhone“ telefonai ir planšetiniai kompiuteriai, tačiau jie neturi būti
naudojami kaip belaidžio tinklo prieigos taškai, prie kurių būtų galima prijungti kitus
įrenginius);
ix. dviračiai, sulankstomieji dviračiai, riedučiai ir riedlentės;
x. gyvūnai, įskaitant (bet neapsiribojant) gyvūnus augintinius (leidžiami tik tarnybiniai
gyvūnai);
xi. kontroliuojami narkotikai, įskaitant medžiagas, kurios atrodo kaip kontroliuojami
narkotikai;
xii. bet kokie kiti daiktai, kurie gali sutrikdyti varžybas, trukdyti jas stebėti kitiems žiūrovams
arba sukelti pavojų saugai, įskaitant (bet neapsiribojant) bet kokių rūšių popieriaus
ritinius (tualetinio popieriaus, kasos aparatų popieriaus, konfeti ir pan.).

3.2 Pirmiau išvardytų daiktų turintiems asmenims neleidžiama patekti į Renginio vietą, be to,
atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, tokie asmenys gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms
(pavyzdžiui, nuvesdinti į policijos nuovadą).
3.3 Be išankstinio rašytinio „FIBA Europe“ leidimo draudžiama naudoti bet kokią profesionalams
skirtą fotografavimo arba transliavimo įrangą.
3.4 Greta 3.1 išvardytų daiktų, specialūs reikalavimai gali būti taikomi toliau išvardytiems daiktams,
kuriuos į Renginio vietą gali būti leidžiama įnešti tik gavus Renginio vietos saugumo vadovo arba
kitų įgaliotų darbuotojų leidimą.
a.

Vėliavos ir transparantai
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i. Vėliavą arba transparantą turintis Asmuo turi įrodyti, kad:
o

ant jų nėra Draudžiamo pranešimo,

o

medžiaga, iš kurios jie padaryti (taikoma didesnėms negu 2 m2 vėliavoms ir
transparantams) – nedegi.

Jeigu leidžiama įnešti šiuos daiktus, juos turintis Asmuo turi:
o

susitarti su saugos darbuotojais dėl jų naudojimo sąlygų;

o

prisiimti visą atsakomybę už vėliavos arba transparanto naudojimą;

o

įrodyti savo tapatybę, pateikdamas galiojantį pasą arba Asmens dokumentą;

o

(jeigu reikalaujama) pasirašyti specialią teisinę formą.

ii. Savo nuožiūra priimtu Renginio darbuotojų, saugos darbuotojų ir (arba) teisėsaugos
institucijų atstovų sprendimu, Renginyje arba varžybose gali būti neleidžiama naudoti
vėliavų, išskyrus oficialias dalyvaujančių valstybių vėliavas.
b.

Būgnai
Jeigu Asmuo su savimi turi būgnų, jis turi įrodyti, kad šie būgnai:
o

neuždari (viena pusė turi būti atvira);

o

nėra pagaminti iš degios medžiagos;

o

ant jų nėra Draudžiamo pranešimo.

Jeigu leidžiama įnešti būgnus, juos turintis Asmuo turėtų:

c.

o

prisiimti visą atsakomybę už būgnų naudojimą;

o

įrodyti savo tapatybę, pateikdamas galiojantį pasą arba Asmens dokumentą;

o

(jeigu reikalaujama) pasirašyti specialią teisinę formą.

Maistas
„FIBA Europe“ ir Organizatorius pasilieka teisę neleisti į Renginio vietą įsinešti maisto.

3.5. Jeigu Renginio vietoje yra bagažo saugykla ar kita saugykla, ji gali būti naudojama laikinai saugoti
daiktams, kurių neleidžiama įsinešti į Renginio vietą, su sąlyga, kad saugos darbuotojai su tuo
sutinka, ir minėti daiktai nekelia pavojaus saugai.
4.

Atsakomybė

4.1 Susidarius ekstremaliajai situacijai, visi Renginio vietoje esantys asmenys turi išlikti ramūs ir
vadovautis Renginio vietos darbuotojų, saugos darbuotojų ir (arba) teisėsaugos institucijų atstovų
nurodymais. „FIBA Europe“ ir Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už padarinius
gyvybei, sveikatai ir turtui, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, ypač jei nesilaikoma
duotų nurodymų.
4.2 Jei Asmuo pažeidžia priešgaisrinės saugos taisykles (taip pat rūkydamas Renginio vietoje), ir dėl
to įsijungia priešgaisrinės signalizacijos sistema, „FIBA Europe“ ir Organizatorius neprisiima
jokios atsakomybės už avarinę evakuaciją – visa atsakomybė tenka incidentą sukėlusiam
asmeniui.
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4.3 „FIBA Europe“ ir Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už Renginio vietoje padarytą žalą
asmens gyvybei, sveikatai ir turtui, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, ypač jei
nesilaikoma duotų nurodymų.
5.

Akreditacijos

Greta pirmiau išdėstytų nuostatų, Asmeniui, gavusiam arba besinaudojančiam Akreditacija (toliau –
Akredituotas asmuo), neatsižvelgiant į tai, ar tai tas pats asmuo, kuris nurodytas akreditavimo
sistemoje, taikomos tolesnės nuostatos.
5.1. Akreditacija skirta tik asmeniniam naudojimui ir negali būti perduota kitiems asmenims. Ji turi būti
nešiojama taip, kad visada būtų aiškiai matoma.
5.2 Akredituotam asmeniui suteikiama teisė pateikti tik į Akreditacijoje nurodytas zonas, ir jis turi
naudotis tik joje nurodytais įėjimais.
5.3 Akreditacija nesuteikia Akredituotam asmeniui teisės Renginio vietoje užimti sėdimos vietos, net
jei Akredituotas asmuo turi teisę patekti į atitinkamą zoną. Visada būtina turėti galiojantį Bilietą,
nebent jo neturėti leistų „FIBA Europe“ ir (arba) Organizatorius.
5.4 Asmeniui, bet kokiu būdu piktnaudžiaujančiam Akreditacija (įskaitant (bet neapsiribojant)
neleidžiamą patekimą į ribojamas zonas arba šių taisyklių nesilaikymą) arba dėl bet kokios
priežasties įsivėlusiam į ginčus su saugos ir (arba) Renginio darbuotojais, „FIBA Europe“ arba
Organizatorius gali nedelsiant panaikinti Akreditaciją.
5.5. Akreditacija lieka „FIBA Europe“ nuosavybe ir „FIBA Europe“ nuožiūra gali būti bet kuriuo metu ir
nedelsiant panaikinta.
5.6. Jeigu Akredituotas asmuo netenka Akreditacijos dėl to, kad ji buvo pamesta, pavogta, arba dėl bet
kokios kitos priežasties, jis turi nedelsdamas apie tai pranešti „FIBA Europe“ ir (arba)
organizatoriui.
5.7. Akredituotas asmuo sutinka, kad „FIBA Europe“ ir Organizatorius rinktų apie jį informaciją ir kad
„FIBA Europe“ arba Organizatorius, arba trečioji šalis tvarkytų, naudotų ir saugotų šią informaciją
Renginio, kitų „FIBA Europe“ renginių organizavimo arba krepšinio propagavimo tikslais.
6.

Taikoma teisė – jurisdikcija

6.1 Santykiams (jei tokie yra) tarp Asmens – vienos šalies – ir „FIBA Europe“, Organizatoriaus ir jų
atitinkamų atstovų – kitos šalies, išimtinai taikoma Šveicarijos teisė, neatsižvelgiant į teisės
normų koliziją.
6.2 Visi be išimties ginčai, kylantys iš šių taisyklių arba susiję su jomis, arba, apskritai, su Asmens
dalyvavimu Renginyje, turi būti perduodami tik Lozanos (Šveicarija) teismams.
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