REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
podczas koncertu zespołu „Enej”
w dniu 22 lipca 2018r.
Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. – o Bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.
z 2009 r. nr 62, poz. 504), ustawodawca zobowiązuje organizatora imprezy masowej do
sporządzenia i udostępnienia Regulaminu imprezy masowej.

I. Cele imprezy:
a) zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Pleśna oraz osobom przyjezdnym,
turystom,
b) promocja Gminy Pleśna i jej dorobku kulturalnego,
c) integracja lokalnego środowiska,
d) promocja imprezy pn. „XVI Święto Owoców i Produktów Pszczelich Gminy Pleśna”.
II. Data i miejsce imprezy:
22 lipca 2018r., plac przy Szkole Podstawowej w Pleśnej.
III. Organizatorzy imprezy:
Gmina Pleśna, Centrum Kultury w Pleśnej.
IV. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy przebywają
na jej terenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy
zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Celem Regulaminu jest zabezpieczenie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób na niej obecnych i korzystania przez nie z terenu imprezy i znajdujących
się na niej urządzeń.
3. Organizator informuje, że impreza ma charakter rozrywkowo – kulturalny, a jej celem nie
jest propagowanie jakichkolwiek poglądów, w tym politycznych czy społecznych.
4. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie
w czasie jej trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
V. Prawa i obowiązki uczestników imprezy
1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców Gminy
Pleśna, jak i osób przyjezdnych. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
2. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko
i odpowiedzialność. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączoną
odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
3. Zakaz wstępu na imprezę obowiązuje osoby:
a) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową;
b) odmawiające poddania się czynnościom służb porządkowych;

c) znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
d) posiadające broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje
stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i porządku publicznego;
e) zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
4. Uczestnicy imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień
Regulaminów terenu i imprezy oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony
i przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
5. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność za materialne szkody wyrządzone przez
niego na terenie imprezy w stosunku do innych jej uczestników, jak również za szkody
wyrządzone w mieniu organizatora.
6. Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, materiałów
pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych.
VI. Zasady organizacyjne i porządkowe.
1.Organizator imprezy zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa
imprezy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.
2. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji, jak również promocji lub
reklamy imprezy lub sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może
zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych lub promocyjnych.
3. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować
zgodnie z poniższą instrukcją:
a) kto zauważy pożar lub inne zagrożenie miejscowe podczas imprezy zobowiązany jest:
- powiadomić organizatora lub służby porządkowe organizatora imprezy – pracowników
agencji ochrony osób i mienia legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi
w widocznym miejscu,
- powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia,
b) organizator imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich
służb ratowniczych i rozpoczęcia akcji ratowniczo – gaśniczej i/lub ewakuacji,
c) do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcja obejmuje osoba
odpowiedzialna za imprezę – Prezes OSP KSRG w Pleśnej – Włodzimierz Kajmowicz,
d) każdy przystępujący do akcji ratowniczo – gaśniczej powinien pamiętać, że:
- w pierwszej kolejności należy ratować zagrożone ludzkie życie,
- należy wyłączyć dopływ energii elektrycznej w obrębie terenu objętego pożarem i odciąć
dopływ gazu,
- nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem – do
tego celu służą gaśnice proszkowe,
- w miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia materiały palne.

4. Na wypadek konieczności udzielania nagłej pomocy medycznej punkt medyczny znajduje
się na terenie imprezy i jest odpowiednio i wyraźnie oznakowany.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania
przez uczestników imprezy zawartych w Regulaminie postanowień oraz zarządzeń i poleceń
służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, za którą uznaje
się zdarzenia będące poza kontrolą organizatora, powodujące że wykonanie zobowiązań nie
jest możliwie lub może zostać uznane za niemożliwe. Siłę wyższą stanowią w szczególności:
gwałtowne warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających
energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub
samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na
wykonanie zobowiązań.
7. Służby porządkowe na terenie imprezy mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa
oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
V. Postanowienia końcowe
1. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej organizatora,
b) w siedzibie organizatora,
c) w punktach informacyjnych na terenie imprezy w czasie jej trwania.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych.
4. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej
organizatora.
5. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dzień imprezy, tj. 22 lipca 2018r.

