REGULAMIN
SKŁADANIA WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY PRZEZ ARKA GDYNIA SA W
ZWIĄZKU Z NAŁOŻONYM ZAKAZEM KLUBOWYM

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2171 z późn. zm.), wprowadza się regulamin określający zasady
składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z nałożonym zakazem klubowym
przez Arka Gdynia SA.

Niniejszy regulamin reguluje formę, tryb i termin złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy, a także tryb i termin jego rozpoznania.
§1
Forma, tryb i termin złożenia wniosku
Wniosek wymaga formy pisemnej. We wniosku należy opisać okoliczności wymagające
sprawdzenie i wskazać na dowody, które zdaniem składającego wniosek wymagają uwzględnienia
w trakcie rozpatrywania wniosku. Nie jest dozwolone składanie dowodów po złożeniu wniosku.
Wniosek można składać osobiście w siedzibie Klubu, bądź przesłać go pocztą na adres Klubu w
terminie 7 dni od dnia otrzymania zakazu klubowego. W przypadku przesłania wniosku pocztą,
termin liczony jest od daty stempla pocztowego na otrzymanym potwierdzeniu doręczenia listu
poleconego z nałożonym przez Klub zakazem klubowym. W przypadku dwukrotnego niepodjęcia
przez wnioskodawcę listu poleconego zawierającego zakaz klubowy we właściwym ze względu na
jego adres zamieszkania Urzędzie Pocztowym, orzeczenie o zakazie klubowym uznaje się za
doręczone. Wnioski składane lub przesłane po terminie 7 dni, bądź nie zawierające opisu
okoliczności wymagających sprawdzenia i wskazania dowodów, nie będą rozpatrywane;

§2
Tryb i termin rozpoznania wniosku
Wniosek rozpatruje Zarząd Arka Gdynia SA w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. O wynikach
rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. Pisemne orzeczenie
wydane na skutek wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z nałożonym
zakazem klubowym przez Arka Gdynia SA jest ostateczne;
§3
Tryb odwoławczy
Od orzeczenia o zastosowaniu zakazu klubowego przez Arka Gdynia SA osobie ukaranej służy
prawo wniesienia skargi do właściwego sądu administracyjnego.
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