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REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ „SKARBNIKOWE GODY 2022”
Wejście na teren imprezy masowej „Skarbnikowe Gody 2022” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu, do którego przestrzegania zobowiązany jest każdy uczestnik Imprezy.
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Organizatorem Imprezy masowej pn. „Skarbnikowe Gody 2022” jest Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.
Uczestnicy Imprezy mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.
Na terenie Imprezy masowej pod sceną została wydzielona strefa dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Uczestnicy Imprezy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia Imprezy, a następnie zobowiązani
są do opuszczenia miejsca Imprezy bez zbędnej zwłoki.
Osoby obecne na Imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
innych osób.
Osoby przebywające na terenie Imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń Organizatora oraz służb
porządkowych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
Na terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia oraz posiadania broni, opakowań szklanych,
przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu, typu: kije bejsbolowe, rurki metalowe, noże,
materiały wybuchowe i pirotechniczne (petardy, zimne ognie, race, pochodnie itp.), materiały pożarowo
niebezpieczne, środki odurzające lub psychotropowe, jak również zakaz posiadania i spożywania napojów
alkoholowych.
Służby porządkowe Organizatora – posiadające stosowne identyfikatory - mają prawo do:
1) legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości,
2) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób - w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 7 Regulaminu.
Służby porządkowe Organizatora – posiadające stosowne identyfikatory - mają obowiązek:
1) zliczania osób przebywających na terenie Imprezy i przestrzegania obowiązującego limitu
uczestników,
2) odmowy wstępu w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu osób na terenie Imprezy.
Na teren Imprezy nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających,
zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt. 7 Regulaminu, odmawiające
poddania się czynnościom o których mowa w pkt. 8 lub 9 Regulaminu oraz osoby, wobec których została
orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.
Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest
zabronione.
Organizator będzie dążył do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom
z niepełnosprawnością fizyczną, osobom z psem przewodnikiem, psem asystentem, osobom z dysfunkcjami
widzenia, słyszenia, rozumienia, poruszania się i / lub czucia.
Obowiązuje zakaz wstępu na teren Imprezy ze zwierzętami, za wyjątkiem ujętym w pkt. 12 Regulaminu.
Zabrania się wzniecania ognia oraz niszczenia obiektów i mienia znajdujących się na terenie Imprezy,
w szczególności tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek. Zabrania się samodzielnego
przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie Imprezy.
Zabrania się wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku
lub bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z
uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
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.
W trakcie trwania Imprezy bezwzględnie zabronione jest: prowadzenie agitacji politycznej; rozdawanie
ulotek lub reklam handlowych bez odrębnego zezwolenia; rozdawanie ulotek o charakterze politycznym;
organizacja wieców lub odczytów bez odrębnego zezwolenia; prezentowanie słowne lub pisemne haseł
prawem zabronionym lub sprzecznych z normami moralnymi; prezentowanie haseł nawiązujących do
pandemii związanych z obowiązującymi obostrzeniami w kraju, rozdawanie ulotek o charakterze
społecznym, bez odrębnego zezwolenia.
Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub
chronionego mienia, będą ujmowane i bezzwłocznie przekazywane Policji.
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.
Za uczestników małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.
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21. 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.
22. 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 w wysokości nie niższej niż 2.000 zł, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności,
może zostać również pozbawiony prawa wstępu na imprezę masową.
23. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego każdy uczestnik Imprezy zobowiązany jest
do przestrzegania przepisów i wytycznych aktualnych na dzień odbycia się Imprezy.
24. Wejście na teren imprezy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie swojego wizerunku
przez uczestnika, w tym osób niepełnoletnich będących pod jego opieką.
25. Informujemy, że podczas imprezy przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku uczestników w postaci
zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych. Każda osoba podejmująca decyzję o uczestniczeniu
w imprezie plenerowej, przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości,
może zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu
art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
26. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie Organizatora www.mok.art.pl oraz w postaci wydruków A3
na terenie imprezy – przy wejściach / wyjściach na teren imprezy masowej.
27. Wiążąca interpretacja zapisów Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
ORGANIZATOR

Podstawą prawną Regulaminu są postanowienia Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1466)
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