REGULAMIN IMPREZY
„Festiwal Truskawki – Załuski 2016”
I. Termin imprezy: 25 czerwca 2016 r. w godz. 14:30 – 22:00
II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy
1. Sprzęt: jedna scena, sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, telebim, agregat 80 KW, barierki
ochronne przy scenie
2. Strefy podziału imprezy:
a. zaplecze techniczne
b. scena
c. widownia – miejsca stojące i siedzące
d. punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne
3. Wstęp na teren imprezy jest wolny, z wyjątkiem osób o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy „o
bezpieczeństwie imprez masowych” (Dz. U. 2015.2139 z dnia 2015.12.18)
4. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy
zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. „o bezpieczeństwie imprez masowych”, a w
szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren obiektu i posiadania:
a. broni
b. niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi
c. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
d. środków odurzających i substancji psychotropowych
e. środków trujących i promieniotwórczych
f. płynów i materiałów łatwopalnych
5. Dodatkowo wprowadza się zakaz:
a. wprowadzania psów na teren imprezy
b. niszczenia tablic informacyjnych i wszelkich obiektów reklamowych (m.in. banery)
6. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
a. pracownicy obsługi, służby porządkowe i organizatorzy 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 służby pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
udzielania pierwszej pomocy medycznej.
7. Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 poz. 1356)
8. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora oraz przy wejściach na teren imprezy.
III.
Służby porządkowe organizatora imprezy masowej, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub
mienia legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
1. Sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej
2. Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości
3. Przeglądania zawartości bagaży, toreb, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te
wnoszą przedmioty, o których mowa w art.8 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprezy
masowej
4. W przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej albo
zakłócania przez te osoby porządku, wzywa się ich do opuszczenia imprezy masowej.
5. Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronienie mienia

