
REGULAMIN IMPREZY

obowiązujący w dni 30.06.2018 -01.07.2018 podczas imprezy masowej na terenie 

OSiR- Stadion Sportowy przy ul. Pałęki w Pińczowie

Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych 
(Dz. U. 2015 poz. 2139)
Niniejszy regulamin dotyczy imprezy masowej tj. „DNI PONIDZIA 2018” Impreza odbywa się w dni 
30.06.2018-01.07.2018. Obiekt zostanie udostępniony dla publiczności od godz. 16:00 a zamknięty po 
zakończeni imprezy nie później niż o godz. 02:00 dnia następnego.

1. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny ( wolny )

2. Prawo do wstępu na teren imprezy mają osoby trzeźwe, liczba miejsc na terenie imprezy przewiduje dla 
1000 osób - I dnia i 2000 osób - II dnia. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez 
wcześniejszego uprzedzenia.

3. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec uczestników 
imprezy, która z przyczyn niezależnych od Organizatora została odwołana lub odbyła się jedynie 
w części.

4. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach tylko przeznaczonych dla publiczności

5. Osoby pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie będą 
wpuszczane na teren imprezy

6. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych 
przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów  pirotechnicznych, wskaźników laserowych, 
materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów  alkoholowych, innych napojów w opakowaniach 
metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów w 
opakowaniach o pojemności powyżej 0,5 litra. Zabrania się również wnoszenia przedmiotów 
zakwalifikowanych jako niebezpieczne przez służby porządkowe i organizatora imprezy.

7. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg 
dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów.

8. Służby porządkowe i informacyjne organizatora, legitymujące się identyfikatorem w widocznym miejscu 
są upoważnione do: 

a) legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości
b)przeglądania zawartości bagażu oraz odzieży
c)wydawania poleceń porządkowych
d)wzywania uczestników do zachowania zgodnego z prawem i regulaminem imprezy
e)wezwania osób do opuszczenia imprezy w przypadku nie reagowania na polecenia służb organizatora
f)nie wpuszczania osób odmawiających poddania się czynnościom przez polecenia służby informacyjnej i
porządkowej
g)usunięcia z terenu imprezy za pomocą chwytów obezwładniających, dźwigni transportowych lub 
podobnych technik osób nie reagujących na wezwanie do opuszczenia terenu
h)ujęcia, w celu przekazania policji, sprawców przestępstw i wykroczeń popełnionych w trakcie trwania 
imprezy lub osób stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego lub chronionego mienia

9. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób 
materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach

10.Wszelkich informacji dotyczących lokalizacji toalet, punktów pomocy medycznej itp. udzielają służby 
informacyjne.

11.Regulamin obiektu, regulamin imprezy masowej i program imprezy będzie udostępniony uczestnikom 
poprzez : stronę internetową organizatora, plakaty reklamowe, tablice informacyjne przy wejściu itp.
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