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1. Wstęp na teren Imprezy masowej przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem. 
2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: 
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 
- materiałów wybuchowych, 
- wyrobów pirotechnicznych, 
- materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
- napojów alkoholowych, 
- środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
3. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie   w trakcie imprezy jest  
zabronione 
4. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez 
autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy. 
5. 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 
Zabrania się wejścia na tereny nie przeznaczone dla publiczności scena i zaplecze sceny 
6. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej 
osobom: 
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych 
podobnie działających środków 
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje. 
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa 
lub porządku Imprezy. 
7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są 
stosować się do poleceń Służb Informacyjnych i Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa.  
10. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób,                                                  
które sprawują nad nimi pieczę. 

Art. 20. 1. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do: 

1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku 
stwierdzenia braku takich uprawnień —wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej; 

2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają 
przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2; 

4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się 
niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania 
tych poleceń — wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej; 

5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr 
powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. 

2. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub 
podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr 
powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę 
oraz niewykonywania poleceń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

INFORMACJA O REGULAMINIE DOSTĘPNA JEST PRZY KAŻDYM WEJŚCIU NA IMPRĘZĘ   



 

PRZEPISY KARNE 
Art. 54.  1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu 
(terenu) lub regulaminu imprezy  przez służby porządkowe lub służby informacyjne, 

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. 

2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania: 

1) imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności; 

Art. 56.  Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, 

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. 

Art. 60. 1. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, wdziera się na teren, na 
którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, 

podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 3. 

1a. Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, gdzie prowadzona jest 
impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub 
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w 
inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, 

podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. 

3. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza 
nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej. 

4. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1—3, używa elementu odzieży lub przedmiotu do 
zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, 

podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Art. 63.  Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone w art. 54—57a prowadzi się na podstawie 
przepisów o postępowaniu przyspieszonym, o którym mowa w rozdziale 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. 
— Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.). 

Art. 64. Postępowanie w sprawach o przestępstwa określone w art. 59—61 prowadzi się na podstawie 
przepisów o postępowaniu przyspieszonym, o którym mowa w rozdziale 54a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
—  Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), o ile zachodzą przesłanki do rozpoznania 
sprawy w tym postępowaniu. 

 


