
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Obiektu 

PLAC 20 PAŹDZIERNIKA W MOSINIE na czas organizacji imprezy masowej 

„Dni Miasta 2022” – 21 maja 2022r. 
 

 

 

 

 

I. Wstęp 
 

Wstęp na imprezę jest wolny, a dzieci i osoby małoletnie na terenie imprezy masowej muszą przebywać pod opieką osób dorosłych. 

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie wyznaczonym przez 

Organizatora. Każda osoba przebywająca na terenie Imprezy w czasie ich trwania obowiązana jest stosować się do postanowień 

niniejszego Regulaminu. Wejście na teren Imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów na podstawie których 

Regulamin został wydany.  

 

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie 

i korzystania z terenu, na którym są przeprowadzone.  
 

 

 

II. Nie mają prawa wstępu na obiekt: 
 

- osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne  

 lub wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia; 

-  osoby odmawiające przeglądania bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby posiadają  

 w/w przedmioty; 

- osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w fotografię i adres; 

- osoby, których identyfikacja z zamieszczonej w dokumencie fotografii jest utrudniona (założona na twarz „kominiarka”, szalik). 

 
 

 

 

III. Zabrania się na terenie obiektu: 
 

1. zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych osób przybywających na terenie imprezy masowej 

2. niszczenia lub przestawiania barierek ochronnych, płotów ażurowych, koszy na odpadki i innych urządzeń oraz korzystania 

z nich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem 

3. jazdy wszelkimi pojazdami /samochód rower i inne/ 

4. wprowadzania zwierząt na teren imprezy 

5. rozpalania ognisk, rzucania niedopałków 

6. porzucania lub składowania odpadów poza miejscami do tego przeznaczonymi 

7. spożywania napojów alkoholowych poza miejscem do tego przeznczonym 

8. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi 
 

 

 

IV. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie Imprezy powinny: 
 

 - natychmiast powiadomić służby porządkowe; 

 - użyć sprzętu gaśniczego; 

 - unikać paniki; 

 - stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki; 

 - kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami; 

 - nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.  

       Osoby winne naruszenia zakazów podlegać będą odpowiedzialności w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach 

Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ( Dz.U. Nr. 106, poz. 1148 z późniejszymi 

zmianami) 

       O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach na terenie imprezy masowej oraz terenach przyległych należy niezwłocznie 

zgłaszać zarządcy osobiście lub telefonicznie pod numer 669 603 933 lub Straży Miejskiej pod numer 501 467 312 


