REGULAMIN IMPREZY
§1
 Niniejszy Regulamin dotyczy imprezy masowej DNI POLKOWIC 2019 organizowanej na
terenie Polkowickiego Centrum Piknikowego.
 Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy – Polkowickie Centrum Animacji,
zwanego dalej Organizatorem.
 Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które podczas trwania imprezy będą
przebywały na terenie Polkowickiego Centrum Piknikowego. Każda osoba przebywająca na
tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do niniejszego
regulaminu.
 Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy poprzez
określenie zasad zachowania się na terenie imprezy oraz korzystania z urządzeń na nim się
znajdujących.
 Poniższe określenia używane w Regulaminie mają następujące znaczenie:
a) Służby Ochrony – oznacza powołane przez Organizatora Służby Porządkowe i Służby
Informacyjne, w tym pracowników agencji ochrony, legitymujących się identyfikatorami, których
zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie;
b) Teren Imprezy – oznacza wyznaczony fragment Polkowickiego Centrum Piknikowego, na
którym przeprowadzana jest impreza;
c) Uczestnik Imprezy – oznacza osobę uczestniczącą w imprezie;
d) Ustawa – oznacza ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
§2

 Organizator przewiduje zmienną liczbę uczestników imprezy.
 Harmonogram udostępniania obiektu:
15 czerwca /sobota/
w godz. od 14.00 do 16.00 – teren imprezy udostępniany jest dla około 1000 osób,
w godz. od 16.00 do zakończenia imprezy – teren imprezy udostępniany jest dla około 2500
osób.
16 czerwca /niedziela/
w godz. od 14.00 do 16.30 – teren imprezy udostępniany jest dla około 1000 osób,
w godz. od 16.30 do zakończenia imprezy – teren imprezy udostępniany jest dla około 2500
osób.

 Uczestnicy imprezy zobowiązani są do opuszczenia terenu imprezy niezwłocznie po jej
zakończeniu.

 Wstęp na teren imprezy (poza strefą sceny i zapleczem organizacyjnym) jest wolny
i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.

 Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi pieczę.

 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.

 Interpretacja, co jest przedmiotem niebezpiecznym, należy do pracowników Służb
Porządkowych i Informacyjnych.

 Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie
imprezy jest zabronione oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
terenie imprezy.

 Zakazuje się wjazdu rowerem oraz wszelkimi pojazdami kołowymi z wyjątkiem wózków
dziecięcych i inwalidzkich, wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy oraz
prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej
zarobkowej na terenie imprezy.

 Zabrania się wstępu i przebywania na terenie imprezy osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
b) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby lub substancje, o których
mowa w art. 8 ust. 2 Ustawy;
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy;
d) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.

 Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony,
a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych.

 Zabrania się, bez pisemnej zgody Organizatora, utrwalania całości lub fragmentów
występów artystycznych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.

 Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa
zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§3

 Organizator zapewnia Uczestnikom imprezy bezpieczeństwo oraz porządek podczas trwania
imprezy m.in. poprzez:
 Służby Porządkowe i Informacyjne, wyróżniające się elementami ubioru oraz
legitymujące się identyfikatorami wydanymi przez Organizatora;
 powołanie Kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi
i Informacyjnymi, koordynującego ich pracę;
 udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

 Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe podczas trwania imprezy.
 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów,
np. odwołanie przyjazdu przez wykonawcę, działanie tzw. siły wyższej itp., a ponadto
zastrzega sobie prawo do zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym.

 Organizator informuje, że uczestnicy imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie
w sferze poziomu dźwięku, mogącego spowodować uszkodzenie słuchu.
§4
1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widoczny miejscu,
są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
b) sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie;
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te
wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy;
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik
obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr
powierzonych ochronie lub odparciu 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;
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
§5
 Za nieprzestrzeganie zasad regulaminu wobec osób naruszających porządek publiczny mogą
być zastosowane następujące sankcje:
a) usunięcie z terenu imprezy,
b) odpowiedzialność karna zgodnie z art. 54, 55 i 56 Ustawy (kara ograniczenia wolności
albo grzywny nie niższa niż 2000 zł).
 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu
Cywilnego.
Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 w siedzibie Organizatora – Polkowice, ul. Skalników 4,
 na stronie internetowej www.pca.pl.

