
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ 
„Dni Miasta 2022r.” 

 
 

I. Informacje ogólne 

 
1. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny z wymogami Ustawy z dn. 20 marca 2009 r. O bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. nr. 62 poz. 

504 z późn. zm.). 

2. Sprzęt obsługujący imprezę, będący w gestii organizatora, jest wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia wygodne, kulturalne i bezpieczne jego 

użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. 

3. Mapki sytuacyjne obiektu, uwzględniające lokalizację ważnych dla przebiegu imprezy środków bezpieczeństwa oraz opis dróg ewakuacyjnych i inne istotne informacje 

dostępne są w punkcie informacyjnym. 

4. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników oraz użytkowników sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, 

przestrzegania przepisów prawa karnego i prawa ds. Wykroczeń. 

5. Wstęp na imprezę jest wolny. 

 

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy 

 
1. Sprzęt obsługujący imprezę, ulokowany na terenie imprezy: 

 a/ Scena 

 b/ Sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy 

 c/ Płoty reklamowe 

 

2. Strefy podziału 

 a/ Scena - miejsce nieprzeznaczone dla publiczności  

 b/ Zaplecze techniczno–socjalne /garderoby/ - miejsce nieprzeznaczone dla publiczności 

 c/ Miejsce dla publiczności – teren wyznaczony przed sceną 

 d/ Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne  - miejsce nieprzeznaczone dla publiczności 

 

3. Impreza przeznaczona dla osób pełnoletnich. Osoby małoletnie – wstęp tylko pod opieką osób dorosłych. 

4. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych, a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenie na teren imprezy i przynoszenia na tereny przyległe: 

 a/ broni 

 b/ alkoholu 

 c/ niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi 

d/ materiałów wybuchowych i pirotechnicznych 

 e/ środków odurzających i substancji psychotropowych  

 f/ środków trujących i promieniotwórczych 

 g/ płynów łatwopalnych 

 dodatkowo wprowadza się zakaz: 

 h/ wprowadzania psów na teren imprezy 

 i/ niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury 

 

5. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego: 

 a/ pracownicy obsługi, służby porządkowe i informacyjne oraz organizatorzy muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady 

postępowania na wypadek pożaru. 

 b/ służby porządkowe i informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji sposobu alarmowania straży pożarnej zasad użycia podręcznego 

sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. 

6. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

7. Organizator ponosi odpowiedzialność materialną za wynajęty teren imprezy i znajdujące się w nim wyposażenie, zobowiązuje się jednocześnie do pokrycia wszelkich 

strat powstałych w okresie korzystania z obiektu. 

8. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, a w trakcie trwania imprezy w punkcie informacyjnym oraz przy wejściach na teren imprezy masowej. 

9. Wszystkie osoby obecne na niniejszym obiekcie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników i przestrzegać 

regulaminów obiektu i imprezy. 

10. Nie mają prawa wstępu na obiekt: 

 - osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, niebezpieczne przedmioty i narzędzia 

 - odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia że osoby te w/w przedmioty posiadają 

 - osoby pod wpływem alkoholu 

11. Zakaz wstępu osób nieuprawnionych na teren imprezy masowej, wydzielonej dla organizatorów. 

 

 Na terenie imprezy masowej obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych / kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub spożywa napoje alkoholowe 

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. 

 

 W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia stosować się do poleceń służb porządkowych i kierować się do oznakowanych wyjść ewakuacyjnych z terenu imprezy 

masowej. 

 

 Każda osoba zakłócająca imprezę zostanie usunięta przez służby porządkowe, a w przypadku stawiania oporu przekazana Policji. 

 

 Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu ( terenu ) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe 

lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł. 

 
 Ważne telefony: 

  Pogotowie ratunkowe 999 

 Straż pożarna  998 

 Policja   997 

 Numer alarmowy  112 

 

 
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z 

Ustawy z dnia 24.08.1991r. O ochronie przeciwpożarowej /Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351/ oraz Rozp. MSW i A z dn. 07 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U nr 109 poz. 719).    


