REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ
1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
2. Uczestnicy imprezy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia imprezy
a następnie zobowiązani są do opuszczenia miejsca imprezy bez zbędnej zwłoki.
3. Osoby obecne na imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie a w szczególności przestrzegać
regulaminu imprezy.
4. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń
służb porządkowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
5. Na teren imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia oraz posiadania broni,
przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np. kije bejsbolowe,
rurki metalowe, noże lub materiałów wybuchowych i pirotechnicznych np. petard,
zimnych ogni, rac, pochodni itp. materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków
odurzających lub psychotropowych oraz wnoszenia opakowań szklanych, posiadania
i spożywania napojów alkoholowych.
6. Służby porządkowe organizatora – pracownicy ochrony posiadający stosowne
identyfikatory mają prawo do:
a.

legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości

b.

przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku

że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o których

podejrzenia

mowa w pkt. 5 regulaminu.

7. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków
odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty wymienione
w pkt. 5 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom o których mowa w pkt.
6 regulaminu oraz osoby wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na
imprezy masowe.
8. Organizator

nie

prowadzi

depozytu

przedmiotów,

których

wnoszenie

i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione.
9. Obowiązuje zakaz wstępu na teren imprezy ze zwierzętami.
10. Zabrania się wzniecania ognia oraz niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci,
ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia a także samodzielnego
przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy.
11. Zabrania się wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia
porządku i bezpieczeństwa mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub
poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub
jakiegokolwiek innego powodu.
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12. Z terenu imprezy usuwane będą osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek
publiczny, stwarzają zagrożenie dla innych uczestników imprezy lub zachowują się
niezgodnie z regulaminem imprezy.
13. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego a także chronionego mienia będą ujmowane i bezzwłocznie przekazane
Policji.
14. Uczestnicy imprezy mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi
przez organizatora.
15. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg
dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych
w prowadzeniu akcji ratowniczej lub gaśniczej.
16. Organizator nie odpowiada za ochronę miejsc parkingowych oraz pozostawionych na
parkingu pojazdów.
17. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.
18. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie
imprezy powinny:


natychmiast powiadomić Służby Porządkowe imprezy,



unikać paniki,



stosować się do poleceń Służb Porządkowych imprezy i komunikatów,



nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

19. Kto wnosi lub posiada napoje alkoholowe na imprezie masowej, przebywa
w miejscu nie przeznaczonym dla publiczności,

nie wykonuje polecenia

porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu imprezy masowej lub
przez Służby Porządkowe lub Informacyjne imprezy, podlega karze grzywny nie
niższej niż 2000 zł., karze ograniczenia albo pozbawienia wolności, może zostać
również pozbawiony prawa wstępu na imprezę masową.
20. Regulamin

jest

ogłoszony

na

stronie

organizatora

www.mok.art.pl

oraz

w postaci wydruków A3 na terenie imprezy:
 Wejścia na teren imprezy masowej (3 szt.)
Podstawą prawną Regulaminu są postanowienia Ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. 62.poz.504).
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