
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MOKSIR. MOKSIR.021.7.2019

REGULAMIN

Imprezy masowej - odbywającej się w Parku Rodzinnym

w  Chełmku przy ul. Brzozowej,  

Koncert zespołu Golec uOrkiestra dniu 23.06.2019r.

§1

Regulamin niniejszy został opracowany na  podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1870, z 2019 r. poz. 125. )

§2

Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w imprezie masowej
koncert zespołu Golec uOrkiestra dniu 23.06.2019r. w Parku Rodzinnym przy ul.Brzozowej.

§3

Nadzór nad porządkiem i przebiegiem imprezy sprawują służby porządkowe organizatorów,
których  pracownicy  wyposażeni  są  w identyfikatory  zawierające co  najmniej  następujące
informacje : nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny ,nr koncesji, data ważności. 

§4

Pracownicy  służb  porządkowych  organizatora  imprezy  upoważnieni  są  do  wydawania
dyspozycji  i poleceń dotyczących m.in.:
     -     sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,

 legitymowania osób w celu potwierdzenia tożsamości,
 przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby    

te wnoszą na imprezę lub posiadają w jej trakcie broń lub inne niebezpieczne 
przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki
odurzające lub substancje psychotropowe, 

 wzywania do opuszczenia imprezy oraz usuwania osób nie posiadających uprawnień 
do przebywania na imprezie lub zakłócających jej przebieg,

 ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, 
ochranianego mienia lub w inny sposób naruszających porządek prawny – w celu 
niezwłocznego przekazania ich Policji.

§5

Wstęp na imprezę jest nieodpłatny.

                                                                 §6

1. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do zajmowania miejsc wskazanych
przez służby porządkowe organizatora.

2. Osoby  obecne  na  imprezach  zobowiązane  są  zachowywać  się  w  sposób
nie  zagrażający  bezpieczeństwu  innych  osób  obecnych  na  tej  imprezie,
a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu imprezy. 



§7

Zabrania się:

-  wstępu  na  teren  odbywania  się  imprezy  osobom  będącym  w  stanie  nietrzeźwości
lub pod wpływem środków odurzających,
-  wstępu  na  imprezę  osobom  wobec  których  obowiązują  orzeczenia  zakazujące  wstępu
na  imprezy  masowe  lub  zobowiązujące  do  powstrzymywania  się  od  przebywania
w miejscach przeprowadzania takich imprez,
-  wnoszenia  broni  i  innych  przedmiotów niebezpiecznych  oraz  materiałów  wybuchowych
i wyrobów pirotechnicznych,
- wnoszenia napojów alkoholowych oraz innych napojów w opakowaniach szklanych, puszek
(dopuszcza się  wnoszenie  napoi  bezalkoholowych o  pojemności  do  0,5  litra  w butelkach
plastikowych bądź w kartonach, oryginalnie zamkniętych),
- wnoszenia środków lub substancji psychotropowych,
- używania słów ogólnie przyjętych za wulgarne lub obraźliwe,
- palenia tytoniu poza wyznaczonymi w tym celu miejscami,
- używania otwartego ognia lub wywoływania w inny sposób niebezpieczeństwa pożaru,
- wstępu za kulisy i na scenę osobom nieupoważnionym.

§8

1. W  przypadku  powstania  niebezpieczeństwa  dla  zdrowia  i  życia  osób  obecnych
na  imprezie  oraz  mienia,  organizator  jest  upoważniony  do  przerwania  imprezy
oraz zarządzenia ewakuacji.

2. Ewakuacją  do  czasu  przybycia  służb  ratowniczych  kierują  pracownicy  służb
porządkowych organizatora.

3. Organizator  imprezy  masowej  odpowiada  tylko  za  te  szkody,  które  powstały  na
wyznaczonym  terenie  imprezy  masowej   oraz  zostały  niezwłocznie  zgłoszone  w
trakcie imprezy masowej służbom porządkowym, informacyjnym lub przedstawicielom
organizatora.

§9

Szczegółowe zasady działania służb porządkowych określa „Plan Zabezpieczenia imprezy”  

§ 10

Regulamin obiektu znajduje się na tablicy ogłoszeniowej przed wejściami na wyznaczony
teren imprezy masowej.


