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REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ 

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

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.  z  2019 r.           

poz. 2171) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 

2. „Regulamin” jest wydany przez organizatora imprezy – Centrum Kultury i Sportu 

,,ZIEMOWIT” w Kruszwicy. 

 

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

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

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

Regulaminu. 

 

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym 

przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim. 

 

5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie: „Służby 

Porządkowe” i „Służby informacyjne” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym 

pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania                

o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. 

 

6. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje w ilości 1700 osób, zainteresowanym 

wydarzeniem. 

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych 

powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia      

i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji                    

i rekompensaty. 

 

Zakazy i nakazy obowiązujące uczestników imprezy. 
 

1.  Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: 

a)  broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

b)  materiałów wybuchowych. 

c)  wyrobów pirotechnicznych. 

d)  materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

e)  napojów alkoholowych. 

f)  środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

 

2. Ponadto zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności 

handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy. 
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3. 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. 

 

4.  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, 

c)  materiały wybuchowe i środki pirotechniczne, 

d) zachowującym  się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie 

bezpieczeństwa lub porządku Imprezy. 

 

5.  Osoby znajdujące się na Imprezie, 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” będą usunięte             

z  Imprezy. 

 

6. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały 

wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze 

aresztu albo karze ograniczenia wolności. 

 

7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy 

zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym 

Kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać 

wyłącznie  z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

8. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują 

nad nimi opiekę. 

 

9.  Osoby przebywające na terenie imprezy wyrażają tym samym zgodę na użycie wizerunku w 

mediach i portalach społecznościowych. 

 

10.  Obowiązuje zakaz wykorzystywania fotografii i materiałów filmowych wykonanych na 

miejscu imprezy. 

 

 

 

 

 
 


