
  

załącznik 1 

REGULAMIN IMPREZY PN. „XV DNI ZIEMI PONIECKIEJ”                                                                                
Miejsce- stadion sportowy w Poniecu ul. Harcerska 3                                                                                                                              

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 

611, 628, 829) zwanej dalej „Ustawą”. 

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą 

przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na 

tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień 

Regulaminu. 

3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się uczestników imprezy, w 

tym w szczególności postanowienia regulujące obowiązki uczestników imprezy, warunki 

uczestnictwa, uprawnienia uczestników, odpowiedzialność uczestników imprezy  

za zachowanie niezgodne z regulaminem. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE.. 

1. Wstęp na teren Imprezy jest bezpłatny. 

2. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie: 

a. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy, 

b. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

c. posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 

pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje 

psychotropowe oraz napoje alkoholowe, 

d. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie 

dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

3. Podczas Imprezy zabrania się w szczególności: 

a. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia 

lub utrudnienia identyfikacji, 

b. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, ksenofobicznych, wulgarnych  

i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, 

społecznym,  

c. wstępu widzów do miejsc nieprzeznaczonych dla uczestników imprezy w tym  

w szczególności sceny i każdego z jej elementów, wchodzenia lub przechodzenia przez 

budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku, 

d. rzucania przedmiotami, 

e. posiadania lub/i zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych lub 

innych podobnie działających środków 

f. rozniecania i podsycania ognia, 

g. wnoszenia i posiadania broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, 

mogących być użytych jako broń, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych 

oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo 

niebezpiecznych, 

h. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania terenu imprezy, a także 

niszczenia infrastruktury, 



i. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg 

ewakuacyjnych.  

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY. 

1. Uczestnik Imprezy ma prawo do: 

a. przebywania na terenie Imprezy od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do 

czasu zakończenia Imprezy. 

b. informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, sanitarnych oraz 

udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora, 

c. korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno – sanitarnego, które są udostępnione 

do ogólnego użytku,  

d. korzystania z pomocy medycznej na terenie Imprezy. 

 

2. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany: 

 

a. stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do 

spraw bezpieczeństwa.  

b. nie zakłócać porządku publicznego, 

c. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, 

d. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie Imprezy, 

e. stosować się do zarządzeń i poleceń służb Organizatora, a w przypadku interwencji 

funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej lub innych uprawnionych organów – do 

wykonywania ich poleceń. 

PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY. 

1. Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca  

z przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z Regulaminem 

Imprezy zgodnie z przepisami Ustawy usuwane są z terenu Imprezy, bądź przekazane Policji. 

2. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej 

lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Imprezy. 

3. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub 

reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach przez i na rzecz Organizatora oraz 

sponsorów. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę Uczestnika na 

użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem 

lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej w przekazach 

medialnych. 

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

a. na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Poniecu 

(www.gck.poniec.pl)     

b. w punkcie informacyjnym oraz przy wejściu na teren Imprezy. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i przestaje obowiązywać po zakończeniu 

Imprezy przez Organizatora. 

http://www.gck.poniec.pl/

