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REGULAMIN
Zwanej dalej Imprezą Masową
                                                                       §1
1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, 
Dz.U.01.120.1298, oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 
2. Regulamin jest wydany przez organizatora festiwalu. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania im2. Regulamin jest wydany przez organizatora festiwalu. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania im-
prezy będą przebywały na terenie na którym jest organizowana. Każda osobą biorąca udział w Imprezie masowej jest obowiązana 
do zapoznania się z treścią regulaminu i do jego przestrzegania.
3. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób na niej obecnych.
                                                                       §2
1. Uczestnicy Imprezy masowej mają prawo wstępu na teren obiektu, po zakupieniu biletu, w dniach i godzinach podanych w har-
monogramie.
2. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na teren Imprezy, po jej opuszczeniu, traci ważność. Dzieci do LAT 10 za 
darmo pod opieką osoby dorosłej. Organizator ma prawo do zmiany repertuaru i wykonawców festiwalu.
3. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu od rozpoczęcia do zakończenia imprezy zgodnie z harmonogramem imprezy, a 
następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy masowej;
4. Na teren Imprezy masowej mają zakaz wstępu osoby bez ważnego biletu, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzają-
cych.
5. Na teren Imprezy masowej nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porząd-
ku publicznego.
6. Na terenie Imprezy obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania i poruszania się na jej obszarze psów bez smyczy i kagańca. 
7. Osoby obecne na Imprezie masowej mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób 
obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać regulaminu Imprezy masowej.
8. Na terenie Imprezy masowej obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów 
alkoholowych, szklanych opakowań, napojów w puszkach, napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych i kartonowych, środ-
ków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zaszkodzi życiu lub zdrowiu, jedzenia, balonów dmucha-
nych.
9. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych oraz wszelkich innych obiektów mienia.
10. Zabrania się wzniecania ognia.
11. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie 
konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby w uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek 
innego powodu.
12. Osoby znajdujące się na Imprezie masowej, 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 Imprezy masowej zostaną z niej usunięte.
13. Osoby wymienione w pkt. 15, które czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewi13. Osoby wymienione w pkt. 15, które czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewi-
dziane przepisami prawa
14. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych, dla służb ra-
towniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
15. Każdy uczestnik Imprezy masowej zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy masowej oraz Graficznym 
Planem Terenu Imprezy (Regulamin Imprezy Masowej i Graficzny Plan Terenu Imprezy będą rozmieszczone przy bramach wejścio-
wych na teren Imprezy masowej oraz na stronie internetowej Organizatora).
16. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu Imprezy Masowej, działa poprzez pracowników ochrony konce-
sjonowanej firmy, stanowiących Służbę Porządkową i Służbę Informacyjną organizatora Imprezy masowej, której zostaną powie-
rzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w czasie trwania imprezy.
17. Uczestnik Imprezy masowej zobowiązany jest do informowania Organizatora lub Służbę Porządkową o zauważonym pożarze, 
zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez Uczestników na terenie Imprezy masowej.
19. Uczestnik Imprezy masowej zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora lub Służb Porządkowych.
20. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie Obiektu przed Imprezą masową jak i w czasie jej trwania nieposiadające właściwej 
przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie oraz zaparkowanie na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowni-
czych i policji będą odholowane na koszt właściciela pojazdu.
21. Zakup biletu jest wyrażeniem zgody na publikacje wizerunku osób przebywających na terenie festiwalu w materiałach 
promocyjnych i relacjach z festiwalu w postaci zdjęć i filmów reklamowych udostępnianych publicznie.
22. Organizator nie odpowiada za ewentualne zmiany w obsadzie i harmonogramie festiwalu, które nastąpią z przyczyn od niego 
niezależnych.
                                                                       §3
1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisa-
mi Ustawy do:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przed-
mioty;
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie z regulaminem 
imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
d) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr 
powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. NR 114, poz. 740, z późn.zm.)
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a 
także chronionego mienia.
f) Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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