
 

Regulamin Imprezy Masowej 

„ŚWIĘTO PLACKA ZIEMNIACZANEGO”  

odbywającej się w dniu 23 lipca 2022r.  

w Amfiteatrze nad Sołą w Milówce  

 
§1 Impreza 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy              

z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych i innych przepisów regulujących 

funkcjonowanie organów i instytucji porządkowych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, medycznych              

i sanitarnych. 

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Gmina Milówka, Ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 

Milówka  zwanego dalej „Organizatorem” i dotyczy imprezy masowej „ŚWIĘTO PLACKA 

ZIEMNIACZANEGO” w dniu 23.07.2022r. zwanej dalej „Imprezą” 

3. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:  

„Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników firmy ochrony 

i mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących              

w Imprezie.  

„Teren Imprezy” oznacza wyznaczony odgrodzony teren, na którym odbywa się impreza. Teren 

zostanie podzielony na trzy strefy. 

 „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.  

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na 

terenie obiektu, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie             

w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.  

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się 

osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza,                

a także urządzeń znajdujących się na tym terenie.  

 

§2  Wstęp na imprezę 

  

1.  Wstęp na imprezę jest bezpłatny. 

2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką i na wyłączną 

odpowiedzialność swych opiekunów. 

3. Uczestnicy imprezy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia Imprezy tj. do godz. 22.00              

w dniu 23.07.2022r. Po jej zakończeniu Uczestnicy muszą niezwłocznie opuścić obiekt. 

  

§3  Zakazy 

 

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:  

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów – ocena przedmiotów niebezpiecznych należy do służb 

porządkowych 

- materiałów wybuchowych,  

- wyrobów pirotechnicznych,  

- materiałów pożarowo niebezpiecznych,  

- napojów alkoholowych,  

- środków odurzających lub substancji psychotropowych 

 2. Ponadto  zakazuje się:  

a) wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy (nie dotyczy psów asystentów osób 

niepełnosprawnych);                       

b)  prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na 

terenie Imprezy; 

c) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów; 



d) rzucania wszelkimi przedmiotami; 

e) utrwalania przebiegu imprezy lub jej fragmentów bez pisemnej zgody organizatora za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a także wnoszenie i posiadanie takich urządzeń w trakcie 

trwania imprezy; 

f) parkowania w miejscach niedozwolonych na terenie imprezy oraz utrudnianie pracy służbom, w 

szczególności poprzez tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych, a także 

utrudnianie dostępu do urządzeń  niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej. 

                                            

  

§ 4 Zakaz wstępu na imprezę oraz obowiązek jej opuszczenia    

 

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

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub 

innych podobnie działających środków,  

b) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie 

bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.  

c) odmawiającym poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu 

zawartości bagaży lub odzieży) 

d) wobec, których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową 

e) wobec, których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy 

2.  Organizator może odmówić wstępu na Teren Obiektu, bez możliwości dochodzenia przez uczestnika 

zwrotu kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem  w Imprezie, w przypadku niespełnienia przez 

Uczestnika warunków określonych w §2 pkt. 1-3 oraz osób które nie dostosują się do zakazów 

wymienionych w §3 pkt.1-2 

 

§5 Bezpieczeństwo na imprezie   

 

1. 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                                 

i organizującego pracę Służb Porządkowych;  

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.  

2. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:  

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

sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;  

b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu 

alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy 

medycznej.  

3. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu,                      

są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy m.in. do:  

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;  

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,  

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

posiadają niebezpieczne przedmioty,  

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

niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania 

ich do opuszczenia Imprezy;  

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

w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych 

lub inną osobę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o imprezach masowych  

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

życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.  

 



 

 

§6 Wizerunek uczestników imprezy 

 

1. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do 

utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w 

przewidzianych prawem przypadkach.  

2. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub 

reklamy imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób 

przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla 

celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, na co uczestnik 

wyraża zgodę z momentem wejścia na Teren Imprezy.  

3. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Milówka. 

 

§7 Organizacja wewnętrzna imprezy i obowiązki uczestnika 

 

1. Organizator wyznacza III strefy ppoż podziału Imprezy. Uczestnik ma prawo przebywać tylko w tych 

strefach, które są dla niego wyznaczone. Przejście uczestnika do innej strefy może się odbywać wyłącznie 

za zgodą służb porządkowych.  

2. Uczestnik imprezy ma obowiązek powiadamiać służby porządkowe i informacyjne o wszelkich 

incydentach naruszających regulamin lub bezpieczeństwo imprezy. 

3. Każdy uczestnik jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych 

uczestników oraz innych osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności przestrzegać 

postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa jak również bezzwłocznie stosować się do 

poleceń służb porządkowych i informacyjnych. 

                                                                

 

§8 Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:  

- w siedzibie Urzędu Gminy Milówka, Ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka  

- przy bramach wejściowych , wejściu na teren imprezy masowej.  

- na stronie internetowej www.milowka.pl  

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniu 23.07.2022r.– w czasie trwania imprezy masowej.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych 

powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia               

i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy bez wcześniejszego 

uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu. 

 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają: regulamin obiektu (terenu), 

przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz inne przepisy obowiązującego prawa. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do końca trwania Imprezy. 

http://www.milowka.pl/

