
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ 

"DNI MILÓWKI 2019" 

 

I  Zakres obowiązywania 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. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1870z późniejszymi zmianami) . 

2. Regulamin jest wydany przez Organizatora imprezy pod nazwą:„Dni Milówki 2019” 

która odbędzie się w dniach 06-08.07.2019r. na terenie Amfiteatru w Milówce (zwanej 

dalej Imprezą). 

       Organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury (zwanej dalej Organizatorem). 

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą 

przebywały na jej terenie. 

4. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez 

określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie masowej. 

5. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie w 

czasie jej trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. 

6. Użyte w dalszej części regulaminu określenia oznaczają: 

1) teren imprezy masowej 

2) organizator imprezy; 

3) uczestnik imprezy – osoba obecna na imprezie, w tym: widzowie, osoby z 

obsługi technicznej, przedstawiciele instytucji państwowych, ochrona oraz osoby z 

identyfikatorem – ORGANIZATOR; 

4) służby porządkowe – powołane przez organizatora osoby, w tym pracownicy 

agencji ochrony, legitymujący się identyfikatorem, których zadaniem jest dbanie o 

bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie. 

II  Prawa i obowiązki uczestników imprezy 

1.   Wstęp na teren imprezy masowej płatny. 

2.   Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i 

na ich odpowiedzialność. 

3.   Zakazuje się wstępu na imprezę masową osobie:  

a) 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 

zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na 

podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 

sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz 

zagraniczny,  

b) odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy,  

c) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków,  

d) posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby  

pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje  

psychotropowe oraz napoje alkoholowe,  

e) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,  

f) używającej elementów odzieży utrudniających jej identyfikację.  

Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do służb 

porządkowych.  



Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę masową ,oraz przebywania na niej 

osobom:   

a) posiadającym niebezpieczne przedmioty, szklane lub metalowe  

b) naruszającym zakazy zawarte w niniejszym regulaminie.  

 

 

          Podczas imprezy masowej zabrania się w szczególności: 

a) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem 

uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji, 

b) rzucania przedmiotami,  

c) posiadania i zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych lub 

innych podobnie działających środków,  

d) rozniecania i podsycania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi,  

e) posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o 

podobnym działaniu,  

f) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu, a także 

niszczenia infrastruktury obiektu,  

g) używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem.  

 

Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej: 

a) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych 

jako broń,  

b) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym 

działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych,  

c) pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału, w 

tym butelek szklanych, 

d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,  

e) wskaźników laserowych, 

f) materiałów reklamowych z wyjątkiem dopuszczonych za zgodą organizatora,  

g) profesjonalnych kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń 

rejestrujących dźwięk lub obraz, z wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego 

użytku, a także urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń 

poprzez Internet lub inne formy przekazu. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, a 

zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie 

ograniczać pola widzenia nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym 

w pobliżu, zabrania się używania lamp błyskowych. Ograniczenia te nie dotyczą osób 

posiadających akredytację prasową i innych dopuszczonych za zgodą Organizatora, 

h) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów - przewodników. 

Zabrania się wchodzenia w miejsca nie przeznaczone dla publiczności - zakaz dotyczy  

w szczególności terenu sceny oraz zaplecza scenicznego. 

 

III  Zasady organizacyjne i porządkowe 

1. Organizator imprezy zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa 

imprezy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. 

2. Organizator imprezy jest odpowiedzialny za: 

1) stan urządzeń nagłaśniających i oświetlających; 

2) zapewnienie przejrzystości dróg ewakuacyjnych; 

3) eliminowanie wszystkich innych zachowań uczestników imprezy mogących stanowić 

przyczynę zagrożenia. 

3. Organizator imprezy zapewnia bezpieczeństwo podczas imprezy m.in. poprzez: 



1) zapoznanie pracowników obsługi imprezy oraz służb porządkowych i informacyjnych                                

z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, medycznego oraz hydrantów; 

2) przeszkolenie służb porządkowych i informacyjnych  w zakresie zasad prowadzenia 

ewakuacji; 

3) alarmowania straży pożarnej oraz zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. 

4. Służby porządkowe są uprawnione do: 

- sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w 

przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy 

masowej; 

- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

- przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te 

wnoszą niebezpieczne przedmioty; 

- wydawanie poleceń porządkowych, osobom zakłócającym porządek publiczny lub 

zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem terenu, 

a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy 

masowej; 

- ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie, oraz osób dopuszczających się czynów 

zabronionych. 

- stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik 

obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr 

powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby 

informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonanie poleceń, o których mowa w ppkt 4, na 

zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia. 

5. Czynności wymienione w pkt 4 powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej 

naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste, w stosunku do której zostały 

podjęte. 

 

 Przepisy karne wynikające z ustawy 

 

Art.54 Odpowiedzialność karna za nie wykonanie polecenia porządkowego lub 

przebywania w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności. 

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania , wydanego na podstawie niniejszej 

ustawy przez służby porządkowe lub służby informacyjne , w czasie i miejscu imprezy 

masowej podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. Tej 

samej każe podlega osoba , która w czasie imprezy masowej przebywa w miejscu  

nieprzeznaczonym dla publiczności. 

Art. 55 Odpowiedzialność karna za nie wykonanie polecenia Policji lub Żandarmerii 

Wojskowej. 

Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową w miejscu i 

czasie  imprezy masowej , podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 

2000 zł. 

Art.56 Odpowiedzialność karna za wnoszenie lub posiadanie na imprezie napojów 

alkoholowych. 

Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe 

,podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. 

Art. 57 Odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązków w zakresie przekazywania 

informacji. 

Kto będąc do tego zobowiązany , nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

imprezy masowej, albo przekazuje informacje  nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze 



ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. 

Art.59 Odpowiedzialność karna za wnoszenie lub posiadanie na imprezie broni. 

Kto wnosi lub posiada na imprezie broń , w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni 

i amunicji (Dz. U.z 2012r.poz.576 z 2013r poz. 829 z 2014r poz. 295 z 2015r poz. 1505 oraz z 

2016r poz. 1948 i 1954 ) wyroby pirotechniczne, materiały łatwopalne, niebezpieczne lub 

inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe , podlegają grzywnie nie mniejszej 

niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5 . 

 

                                                                                                                                                                

V. Postanowienie końcowe 

 

       1. Niniejszy regulamin jest dostępny 

• przy kasach biletowych 

• przy wejściach na teren imprezy masowej                                                                                                                                                                                                                            

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy           

"O bezpieczeństwie imprez masowych". 
 

VI. Wizerunek uczestników imprezy 

Podczas imprezy masowej organizator będzie utrwalał jej przebieg w postaci obrazów 

cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w 

postaci wizerunku twarzy, osób w niej uczestniczących. Wchodząc na teren imprezy 

masowej, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu 

przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO zgodnie z art. 81 ust. 2 o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu promocji imprezy i działalności 

organizatora. 
 

 


