
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W IMPREZIE MASOWEJ POD  

NAZWĄ „DNI GÓRY 2022” NA STADIONIE OŚRODKA KULTURY FIZYCZNEJ W GÓRZE  

PRZY UL. SPORTOWEJ 1 

Organizatorem imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych jest Dom  Kultury w Górze. 

Termin imprezy: 23-24 LIPCA 2022 r. 

Na czas imprezy wprowadza się regulamin obowiązujący wszystkich jej uczestników: 

1. Osoby obecne na imprezie zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień 

niniejszego regulaminu. 

2. Wstęp na imprezę jest wolny i jest ona dostępna dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym. 

3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu 

innych osób obecnych na tej imprezie. 

4. Osobom obecnym na imprezie zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów (np. pałki, kije, kamienie, naczynia szklane), materiałów 

wybuchowych, pirotechnicznych i innych materiałów łatwopalnych. Zabrania się również 

wnoszenia alkoholu w butelkach, puszkach i innych pojemnikach oraz środków odurzających 

lub substancji psychotropowych. 

5. Ponadto zabrania się: 

-  spożywania napojów alkoholowych poza miejscami wyznaczonymi, 

-  wstępu osobom, wobec których orzeczono zakaz wstępu na imprezy masowe, 

- wstępu osobom, których wygląd zewnętrzny lub charakteryzacja uniemożliwia 

dokonanie identyfikacji, 

-  wprowadzania psów, 

-  wychodzenia na teren nie przeznaczony dla uczestników imprezy, 

- wchodzenia lub przechodzenia przez budowle nie przeznaczone do użytku      

publicznego 

- wnoszenie kamer lub  innego sprzętu nagrywającego audio – video oraz aparatów 

fotograficznych z wymienną optyką z wyłączeniem aparatów umieszczonych w 

telefonach komórkowych 

- tarasowanie i zastawianie wejść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb 

Ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku 

prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas imprezy. 



 W przypadku ujawnienia, wniesienia lub wprowadzenia na teren imprezy zwierzęcia, wbrew 

zakazowi, Organizator ma prawo usunąć Uczestnika z terenu imprezy. 

        6. Osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązane są bezwzględnie zastosować się  

               do poleceń służb porządkowych, Policji, Straży Pożarnej i organizatora imprezy. 

        7.   Organizator, w związku ze spoczywającym na nim ustawowym zapewnienia bezpieczeństwa 

imprezy przez cały jej czas trwania, powołuje następujące organy: 

  a. Kierownik ds. bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 

Organizatora, reprezentująca w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy 

masowej, 

  b. Służba informacyjna - należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi ds. 

bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, 

  c. Służba porządkowa -  należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi ds. 

bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, legitymujące się ważną licencją pracownika 

ochrony fizycznej. 

 

 8. Każda osoba zobowiązana jest do zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych 

organizatora, w tym: 

- do oddania się procedurze legitymowania,  

- do poddania się czynności przeglądania zawartości bagaży i odzieży, w przypadku 

podejrzenia. 

         9. Uczestników imprezy zobowiązuje się do przestrzegania zasad poszanowania minia  

              publicznego nie zaśmiecania terenu. 

         10.  Służby porządkowe organizatora mają prawo odmówienia wstępu na imprezę lub usunięcia  

z terenu imprezy osób nie przestrzegających regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych  

przypadkach ujęcia i przekazania Policji.   

       11. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem 

decyzje podejmuje organizator imprezy. 

       12. Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu grozi odpowiedzialność karna zgodnie  

              z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. 

 


