REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ
podczas koncertu zespołu „Enej”
w ramach XVI Święta Owoców i Produktów Pszczelich Gminy Pleśna
w dniu 22 lipca 2018r. w Pleśnej
I. Postanowienia ogólne:
1. Miejscem imprezy masowej jest plac Szkoły Podstawowej w Pleśnej.
2. Regulamin określa zasady korzystania z terenu placu Szkoły Podstawowej
w Pleśnej podczas XVI Święta Owoców i Produktów Pszczelich Gminy Pleśna i koncertu
zespołu „Enej”.
3. Przed korzystaniem z terenu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem wydanym
przez właściciela zarządzającego obiektem i organizatora imprezy. Regulamin zawiera
podstawowe zasady zachowania się osób obecnych na imprezie oraz informacje o sposobie
udostępniania i korzystania z niego przez uczestników imprezy masowej.
II. Postanowienia w odniesieniu do uczestników imprezy masowej.
1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego Regulaminu terenu oraz
instrukcji postępowania w przypadku zagrożeń.
2. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników, sprzętu
artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego
własność publiczną i organizatora.
3. Przypadki naruszenia w/w mienia będą zgłaszane służbom porządkowym oraz Policji.
4. Zabrania się poruszania bez zezwolenia na terenie odgrodzonym płotkami i taśmami,
przeznaczonym dla organizatora i artystów.
5. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń, wskazań
oraz poleceń organizatora imprezy przekazanych wizualnie, za pomocą symboli graficznych
lub werbalnie ze sceny.
6. W sytuacjach awaryjnych – zagrożenie pożarem lub inne miejscowe zagrożenie – należy
postępować zgodnie z wywieszonymi instrukcjami rozmieszczonymi w różnych punktach
obiektu i stosować się do zawartych w nich zaleceń oraz do poleceń wydawanych przez
służby porządkowe, odpowiedzialne za sprawną i skuteczną ewakuację osób.
7. Służby porządkowe organizatora imprezy są obowiązane nie wpuścić na teren obiektu
osób:
- wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową,
- w razie ukarania za wykroczenia z art. 50, 51, 52a, 124 i 143 Kodeksu wykroczeń,
- będących pod wpływem alkoholu i awanturujących się.
8. Uczestnikom zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.
z 2009 r. nr 62, poz. 504), zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy masowej
broni oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie, w tym butelek i innych
przedmiotów szklanych, kijów, materiałów pirotechnicznych, materiałów pożarowo
niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji
psychotropowych. Wnoszenie alkoholu na teren imprezy masowej traktowane jest zgodnie

z obowiązującymi przepisami jako wykroczenie. Wnoszenie i posiadanie na terenie imprezy
masowej niebezpiecznych przedmiotów traktowane jest zgodnie z obowiązującymi
przepisami jako przestępstwo.
9. W przypadku stwierdzenia posiadania przez uczestników imprezy masowej przedmiotów
wymienionych w punkcie 6. interweniować będą służby porządkowe lub Policja. Osoby
niestosujące się do wspomnianego punktu będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej.
10. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania nienarażającego na niebezpieczeństwo
innych uczestników.
11. Zabrania się rzucania jakimikolwiek przedmiotami i zaśmiecania terenu imprezy.
12. Zabrania się samowolnego korzystania i podłączania jakichkolwiek odbiorników
elektrycznych do instalacji elektrycznej, gazowej i manipulowania przy tych instalacjach.
13. Uczestnikom koncertu zabrania się bez zezwolenia zbliżać się do występujących artystów.
14. Po zakończeniu imprezy należy skierować się do wyznaczonych kierunków
ewakuacyjnych i nie utrudniać pracy służbom porządkowym.
15. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się
do służb porządkowych lub bezpośrednio do służb medycznych dyżurujących na terenie
imprezy.
16. W przypadku zagubienia się osób lub zgubienia mienia należy się zgłosić się do służb
porządkowych, informacyjnych lub punktu informacyjnego znajdującego się w pobliżu sceny.
17. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać do służb
porządkowych lub informacyjnych imprezy oznaczonych identyfikatorami.
III. Informacja o sposobie udostępniania Regulaminu terenu uczestnikom imprezy.
1. Regulamin terenu podany jest do publicznej wiadomości przez udostępnienie w formie
afiszów przy wejściach na teren imprezy oraz na stronie internetowej organizatora www.plesna.pl.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy z ustawy
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
4. Zmiany Regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej
organizatora.

