REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
2. Uczestniczący mają prawo wstępu na teren imprezy w godzinach: 15:00 - 19:00 , a po jej
zakończeniu powinni rozejść się bez zbędnej zwłoki.
3. Wstęp na imprezę jest wolny.
4. Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających albo substancji psychotropowych.
5. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają
potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
6. Osoby obecne na imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
7. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów pirotechnicznych, opakowań
szklanych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu (noże, kije
bejsbolowe, metalowe rurki, łańcuchy, itp.), alkoholu, środków odurzających oraz substancji
psychotropowych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób
wchodzących na teren imprezy masowej, w przypadkach określonych przepisami prawa,
osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.
9. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie
imprezy jest zabronione.
10. Zabrania się niszczenia wszelakiego mienia znajdującego się na terenie imprezy masowej.
Zabrania się również samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na
terenie imprezy oraz wzniecania ognia.
11. Zabrania się okrzyków prowokujących i nawołujących do zakłócania porządku
i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających
z jakiegokolwiek powodu.
12. Osoby znajdujące się na imprezie, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać
zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew
zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte
z imprezy.
13. Służba porządkowa zastrzega sobie prawo do użycia środków przymusu bezpośredniego
wobec uczestników imprezy stwarzających realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego,
stawiających czynny opór wobec członków służb porządkowych wykonujących swoje zadania
ustawowe oraz w przypadku nie wykonywania poleceń wzywających do określonego
zachowania (np. opuszczenia imprezy). Każdy uczestnik imprezy, wobec którego zostaną
użyte środki przymusu bezpośredniego zostanie ujęty celem niezwłocznego przekazania
policji.
14. Pracownicy zabezpieczenia mają prawo do ustalania tożsamości uczestników imprezy w
szczególności osób wobec których podejmują interwencję.
15. Uczestnicy imprezy mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi
przez Organizatora.
16. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych,
dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych
w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

17. Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Imprezy oraz
Regulaminem Terenu i zastosować się do postanowień w nich zawartych.
18. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania organizatora lub służb porządkowych
o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy.
20. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń organizatora oraz służby
porządkowej.
21. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu, działa poprzez pracowników
służby porządkowej firmy Polska Agencja Ochrony Sokół stanowiących służbę porządkową
organizatora imprezy, której zostaje powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i
porządku podczas imprezy.
22. Regulamin zostanie wywieszony przy każdym wejściu na imprezę.

