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REGULAMIN IMPREZY  ,,DNI PIESZYC” 

18 – 19 czerwca 2022 r. 

 I. 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. D.U. z 2018 r. poz. 1870 z późn. zm.) - 

zwanej dalej „Ustawą” oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

2. Regulamin jest wydany przez Organizatora, Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury 

w Pieszycach z siedzibą: 58-250 Pieszyce, ul. M. Kopernika 37. 

3. 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 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 przeprowadzana jest 

Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków 

uczestników Imprezy w związku z nabyciem opaski jednorazowej upoważnionej do wstępu na Imprezę. 

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 osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem (zgodnie z wzorem 

załączonym do planu zabezpieczenia imprezy), do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących 

w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy.  

"Teren Imprezy" oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest Impreza.  

"Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie. Uczestnikiem Imprezy może być także 

osoba małoletnia do 12-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność 

osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje oraz osoba małoletnia powyżej 12-tego roku życia - 

samodzielnie.  

II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY : 

6. Wstęp na Teren Imprezy jest wolny. 

7. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku do 12 lat, może on uczestniczyć      

w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

8. Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na teren Imprezy: 

(a) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 17 Regulaminu, 

(b) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 
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(c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 

pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub 

substancje psychotropowe. 

Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych 

i Informacyjnych. 

d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

9. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom: 

a) noszącym buty o metalowych zakończeniach, 

b) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację, 

c) posiadającym szklane pojemniki, puszki, lub plastikowe pojemniki o pojemności powyżej 0,5l itp., 

d) nie posiadającym dokumentu tożsamości. 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY: 

10. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas 

trwania Imprezy, poprzez m.in.: 

a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru; 

b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi, a także 

Informacyjnymi i organizującego pracę tych Służb; 

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego. 

11. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane 

są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, 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. Osoby małoletnie w wieku do 12-tego roku życia 

uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę; powyżej 

12-tego roku życia na własną odpowiedzialność. 

12. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są 

zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, 

a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic 

informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. 

Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

13.  Udział uczestnika w imprezie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku  na 

zasadach określonych art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

( tj. Dz. U. 2018 poz. 1191 z późn. zm.).  

14. Organizator wykonuje zdjęcia, rejestruje fragmenty dźwięku i obrazu z przebiegu imprezy 

i przetwarza je  jedynie w celach informacyjnych, promocyjnych i dokumentacyjnych. Administratorem 

Danych (zgromadzonej dokumentacji)  jest Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury 
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w Pieszycach  z siedzibą: ul. M. Kopernika, 58-250 Pieszyce, tel. 74 836 53 41, e-mail: sekretariat@ck-

pieszyce.pl;  

Inspektor Ochrony Danych- e-mail: monika.listwan.iod@ck-pieszyce.pl, 

15. Każdy uczestnik imprezy wykonujący zdjęcia, rejestrujący dźwięk lub obraz ponosi samodzielnie, 

pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich  lub dóbr osób trzecich. 

16. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez 

autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także nie 

zalegalizowanych zbiórek pieniężnych na Terenie Imprezy. 

17. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym 

w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy odpowiednio do: 

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie, 

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, w obecności Policji, 

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub 

posiadają przedmioty, o których mowa w pkt 8 c), 9 c), 

d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich 

uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy; 

e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się 

niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania 

ich do opuszczenia Imprezy; 

f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony 

w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie, nie zastosowania się do polecenia opuszczenia 

terenu Imprezy lub w celu odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach 

określonych w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2142 z późn. zm.) 

g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

18. Służby Porządkowe i Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim 

zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

19. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, 

mogą być wyposażeni m.in. w: 

- ręczne miotacze gazu 

- kajdanki 

- wzory opasek , identyfikatorów i zaproszeń, 

- inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej. 

20. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których 

wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych 
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odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub 

usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy. 

21. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych 

i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb 

Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te 

przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę 

Policji wraz z odebranymi przedmiotami. 

22. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy: 

Zaplecze techniczno-socjalne, Widownia na terenie PARKU, Zespoły wejścia głównego, 

Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne, Punkt medyczny, Punkt Straży Pożarnej. 

23. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że: 

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne, oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie 

podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru; 

b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia 

ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, 

udzielania pierwszej pomocy medycznej; 

24. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej 

terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY: 

25. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników oraz konieczne środki kontroli 

i bezpieczeństwa stosowane  są przy wejściu na Imprezę.  

26. Na Terenie Imprezy zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności reklamowej, 

marketingowej, promocyjnej nie uzgodnionej uprzednio z Organizatorem. Osoby naruszające ten zakaz 

będą usunięte z Terenu Imprezy. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub 

odszkodowania wobec uczestnika imprezy nie stosującego się do zakazu. 

 V. REKLAMACJE: 

27. Wszelkie uwagi  można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia Imprezy na  adres korespondencyjny Organizatora: 

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach, 58-250 Pieszyce, ul. M. Kopernika 37; tel.: 

74 836 53 41; e-mail:  sekretariat@ck-pieszyce.pl 

28. Organizator rozpoznaje uwagi  złożone zgodnie z pkt. 27 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich 

doręczenia Organizatorowi.  

VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY: 

29. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez 

Organizatora lub Służby Porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

mailto:sekretariat@ck-pieszyce.pl
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30. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, 

wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo 

ograniczenia wolności. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

31. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. 

32. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator. 

33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. 

34. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

- w punktach informacyjnych na terenie imprezy, 

- przy wejściu głównym na teren imprezy, 

- stronie internetowej : http://www.ck-pieszyce.pl  

35. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 27 na piśmie, przesyłką 

poleconą. 

36. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

37. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy. 

38. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2022 roku. 

http://www.ck-pieszyce.pl/

