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Załącznik nr 5/4 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ   
ORGANIZACJA IMPREZY ARTYSTYCZNO – ROZRYWKOWEJ 

DZIEŃ WIATRAKA W RYDZYNIE, NA 1200 OSÓB 
 

Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy na zbiorniku wodnym 
Rydzyna aż do momentu opuszczenia miejsca imprezy. 

 
1. ORGANIZATOR IMPREZY Rydzyński Ośrodek Kultury, z siedzibą: 64-130 Rydzyna, 

Rynek 7 , tel. 65 5380 583, 
2. CZAS IMPREZY – 31.08.2019r. w godzinach 17.00 – 21.30 
3. TEREN IMPREZY  - ZBIORNIK WODNY RYDZYNA,  
4. UCZESTNIK IMPREZY – osoba przebywającą na terenie imprezy w czasie jej trwania; 
5. SŁUŻBY PORZĄDKOWE I INFORMACYJNE  - służby powołane przez organizatora do 

ochrony osób i mienia, działające na terenie imprezy w czasie imprezy, Agencji 
Ochrony Osób i Mienia GLOCK, z siedzibą: 64-100 Leszno, ul. Strzelecka 7,  
tel.65 520 44 94, OSP RYDZYNA, OSP DĄBCZE 
 

Regulamin przygotowano w myśl przepisów i dokumentów regulujących bezpieczeństwo 
imprez masowych oraz na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, jak również zgodnie z 
REGULAMINEM OBIEKTU – Regulamin korzystania ze zbiornika wodnego „Rydzyna”  
 

I. 
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich uczestników imprezy. Osoba przebywająca na 
terenie imprezy, w czasie imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego 
regulaminu oraz do regulaminu obiektu. 
2. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się uczestników imprezy w czasie 
trwania imprezy, na terenie imprezy 

      II. 
1. Na teren imprezy uczestnicy mają wstęp wolny.  
2. Wstęp osób nieletnich na teren imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej  i  na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 
 
      III.  
Zabrania się : 
1. wnoszenia na teren imprezy i posiadania w czasie imprezy: 
- napojów alkoholowych i środków odurzających 
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, będących zagrożeniem dla życia lub 
materiałów pożarowo niebezpiecznych  
2. wprowadzania na teren imprezy jakichkolwiek zwierząt 
3. Zakazuje się prowadzenia na terenie imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej (w tym: 
usługowej i gastronomicznej) lub innej zarobkowej bez zgody organizatora. 
4. dewastacji i niszczenia mienia obiektu, jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń 
znajdujących się na terenie imprezy 
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IV. 
1. Na terenie  imprezy masowej,  dla potrzeb jej uczestników  organizator udostępnia punkty 
gastronomiczne. 
2) Zgodnie z art. 8a  Ustawy, dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów 
alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu. 
3) Sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się tylko w miejscach do tego przeznaczonych i 
oznaczonych, w naczyniach jednorazowych nie stanowiących zagrożenia dla życia lub 
zdrowia ludzkiego. 
 

V. 
1. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom: 
- osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających 
- posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, będące zagrożeniem dla życia lub 
materiałów pożarowo niebezpiecznych 
- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie 
bezpieczeństwa lub porządku imprezy, 
- odmawiającym poddaniu się kontroli  
2. Każdy uczestnik imprezy, który znajdują się na terenie imprezy w czasie imprezy 
zobowiązuje się stosować do poleceń służb porządkowych i informacyjnych.  
 
      VI. 
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom w czasie trwania imprezy poprzez 
powołanie i zorganizowanie: 
- kierownika do spraw bezpieczeństwa 
- osób porządkowych i służb informacyjnych odpowiednio umundurowanych i oznaczonych, 
- udostępnienie pomocy medycznej  
- udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego (dostęp do Toi – Toi) 
2. Organizator wyznacza strefy podziału terenu imprezy; 
- scena wraz z zapleczem techniczno-socjalnym (dla wykonawców i obsługi), niedostępne dla 
publiczności, 
- widownia – wydzielone przed sceną miejsca stojące na terenie imprezy  
- punkt gastronomiczny  
Uczestnik imprezy nie ma prawa przebywać w miejscach niedostępnych dla publiczności. 
3. Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe poprzez stałą obecność jednostki 
Straży Pożarnej na terenie imprezy w czasie imprezy. 
2. Organizator- w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi- uprawniony jest 
do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń 
rejestrujących dźwięk i obraz. 
5. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób 
przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony 
dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 
6. Podczas koncertu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ rejestrowania dźwięku i obrazu przez 
Uczestników. Prosimy o pozostawienie profesjonalnego sprzętu fotograficznego w domach 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy 
z uzasadnionych, ważnych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa 
wypadek wykonawców itp. bez wcześniejszego uprzedzenia. 
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VII. 

1. Służby porządkowe uprawnione są , zgodnie z przepisami ustawy do: 
- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 
- przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te 
wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie w miejscu przeprowadzenia imprezy 
masowej jest ustawowo zabronione  
-wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy i obiektu, a w przypadku nie 
wykonania takich poleceń- wezwania ich do opuszczenia imprezy, 
- stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik 
obrony w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na 
członka służb porządkowych i informacyjnych lub inną osobę, na zasadach określonych w 
Ustawie z dnia 24 maja 2013r.o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. 
2017 poz. 1120), 
- ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 
2. Oznakowanie służb porządkowych: ubiór jednolity czarny + kamizelka żółta z napisem na 
lewej piersi SŁUŻBA PORZĄDKOWA, na plecach OCHRONA; straż w umundurowaniu. 
3. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. , 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
4. Służby informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym 
miejscu, zobowiązane są, zgodnie z przepisami ustawy do: 
- informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa, określonych przez 
organizatora lub służby ratownicze, 
- informowania o umiejscowieniu punktów medycznych i sanitarnych, 
- nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie, 
- niedopuszczanie osób uczestniczących w imprezie do miejsc nie przeznaczonych dla 
publiczności, 
- niezwłocznego reagowania na incydenty i potencjalne zagrożenia oraz informowania o nich 
służby porządkowe, 
- reagowanie na skargi składane przez uczestników imprezy, 
5. W przypadku zagrożenia ładu i porządku publicznego na imprezie oraz bezpieczeństwa 
uczestników i gdy działania służb porządkowych i informacyjnych są nieskuteczne, 
organizator wystąpi o udzielenie pomocy do Policji. 
 
 

VIII. 
1. Niniejszy regulamin jest dostępny od dnia 01 sierpnia 2019 r godz. 9.00 w siedzibie 
organizatora: Rydzyński Ośrodek Kultury, 64-130 Rydzyna, Rynek 7 w godz. 8.00- 15.00 oraz 
na stronie www.rok.rydzyna.pl  
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz 
Kodeksu Cywilnego. 

 
 

 

http://www.rok.rydzyna.pl/

