
 REGULAMIN TERENU, NA KTÓRYM ODBYWA SIĘ IMPREZA MASOWA

Plac Obrońców Różana
Impreza artystyczno-kulturalna „Dni Różana 2016”

1. Organizator imprezy masowej udostępnia uczestnikom imprezy masowej niniejszy regulamin oraz regulamin imprezy masowej.
2. Osoby obecne na imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej 
imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów terenu, na którym odbywa się impreza masowa i imprezy towarzyszące. 
3. Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 
materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających 
lub substancji psychotropowych. 
4. Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk.
5. Służby porządkowe i informacyjne organizatora imprezy masowej, legitymując się identy�katorem umieszczonym w widocznym miejscu, są 
uprawnione do: 
 a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich upraw-  
 nień wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej; 
 b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 
 c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których   
 mowa w pkt. 3; 
 d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem   
 imprezy masowej lub regulaminem terenu, na którym odbywa się impreza masowa, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania  
 ich do opuszczenia imprezy masowej; 
 e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz   
 osób dopuszczających się czynów zabronionych. 
6. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły �zycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz 
kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku: 
 a) zagrożenia dóbr powierzonych ochronie; 
 b) odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę; 
 c) nie wykonywania poleceń, o których mowa w pkt. 11, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie   
 osób i mienia. 
7. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej są obowiązane odmówić wstępu na imprezę masową: 
 a) osobie wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od   
 przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawiesze  
 niem wykonania kary pozbawnia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o   
 postępowaniu w sprawach nieletnich; 
 b) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających  
 środków;
 c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo   
 niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
 d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku   
 publicznego; 
8. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej są obowiązane usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej: 
 a) osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu lub regulaminem   
 imprezy masowej; 
 b) osoby, o których mowa w pkt. 7. 
9. Służby informacyjne są obowiązane do: 
 a) informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze; 
 b) informowania o umiejscowieniu Zespołu wyjazdowego, punktu gastronomicznego i sanitarnego; 
 c) niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc nie przeznaczonych dla publiczności; 
 d) niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez   
 informowanie o nich służb porządkowych; 
 e) obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób; 
 f ) pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu terenu, na którym odbywa się impreza masowa i regulaminu imprezy masowej; 
 g) reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej. 
10. W przypadku, gdy działania służby porządkowej, o których mowa w pkt 5,6,7,8,9, są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpie-
czeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem. 
11. W przypadku, o którym mowa w pkt.10, służby porządkowe i służby informacyjne wykonują polecenia Policji. 
12. Osoby nie przestrzegające ustaleń niniejszego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych mogą zostać usunięte z obiektu. 
13. Organizator imprezy masowej powinien posiadać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej wydane przez Burmistrza Gminy Różan. 
14. Wszystkich uczestników imprezy zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
15. KARY
Art., 54. 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy 
masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł. 
2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nie przeznaczonym dla publiczności. Może być także 
orzeczony środek karny, zakaz wstępu na imprezę masową na czas od 2 do 6 lat.
Art., 55. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności 
albo grzywny nie niższej niż 2000 zł
Art., 56. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo 
grzywny nie niższej niż 2000 zł (z wyjątkiem miejsca przeznaczonego do spożywania alkoholu: „punk gastronomiczny”).

Telefony alarmowe:
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja


