VÄLKOMMEN TILL
STUDENTERNA IP
OCH DAGENS MATCH!
FÖR ALLAS SÄKERHET OCH TRIVSEL
GÄLLER FÖLJANDE ORDNINGSREGLER:
• Besökare är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation.
• Det är inte tillåtet att medföra alkohol och andra droger till arenan.
• Det är inte tillåtet att till arenan medföra, inneha eller använda vapen, laserpekare,
pyrotekniska varor, brandfarliga vätskor eller andra farliga föremål.
• Den som är påverkad av alkohol, droger eller andra berusningsmedel medges ej
tillträde till arenan. Detsamma gäller den som stör den allmänna ordningen eller
uppvisar ett aggressivt beteende.
• Den som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för
folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på hudfärg, nationalitet,
etniskt ursprung eller religion äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som
önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.
• Det är förbjudet att inom arenan kasta föremål, om handlingen inte är befogad.
• Det är enligt lag inte tillåtet att maskera sig på ett sätt som försvårar identifikation
och som kan befaras utgöra risk för ordningsstörning.
• Det är enligt lag inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område
innanför staketet.
• Upptagning av bild och ljud kan förekomma på arenan av utredande myndigheter.
• Matcherna är mediabevakade vilket kan innebära att dina personuppgifter samlas
i form av stillbilds-, rörligt material och ljudupptagning. Materialet kan komma att
användas i press, TV och annan media eller sociala nätverk.
• Personer som gör sig skyldiga till överträdelse enligt dessa ordningsregler riskerar
att arrangörsavstängas från samtliga bandymatcher i upp till två år och anmälas till
åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsevenemang. Brottsliga överträdelse
kommer att polisanmälas.
• Personer som gör sig skyldiga till överträdelse enligt dessa ordningsregler och ertappas
på bar gärning kommer identifieras och avvisas från arenaområdet. Möjlighet till nytt
tillträde under dagen kommer ej ges.
• Personer som gör sig skyldig till överträdelse enlig dessa ordningsregler och det på
arrangören eller gästande föreningar tillfaller böter, straffavgift på grund av handlingen
kommer yrka på skadeståndsanspråk av personen/personerna som begår överträdelsen.

