REGULAMIN
TERENU I MASOWEJ IMPREZY PLENEROWEJ
„KONCERT DAWIDA KWIATKOWSKIEGO”
odbywającej się dnia 03.09.2018 r. w Pszczynie na ul. Rynek
1.
2.
3.
4.

I
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1160, z późn. zm.; zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy – Pszczyńskie Centrum Kultury – zwanego dalej „Organizatorem”.
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy przebywają na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza.
Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
Poniższe określenia używane w Regulaminie mają następujące znaczenie:
a) „Służby Porządkowej lub Informacyjnej” oznacza powołane przez Organizatora osoby, zatrudnione we współpracującej z Organizatorem
koncesjonowanej firmie ochrony osób i mienia. Członkowie Służb Porządkowej lub Informacyjnej posiadają identyfikatory umieszczone
w widocznym miejscu;
b) „Teren Imprezy” oznacza wydzielony teren w Pszczynie przy ul. Rynek, na którym przeprowadzana jest Impreza,
c)„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

II
1. Wstęp na teren Imprezy jest w dniu 03.09.2018r. wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
2. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników na terenie imprezy, Organizator wstrzyma wejście, do czasu częściowego wyjścia osób
przebywających na imprezie.
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
• broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
• materiałów wybuchowych,
• wyrobów pirotechnicznych,
• materiałów pożarowo niebezpiecznych,
• alkoholu powyżej 3,5%, środków odurzających oraz substancji psychotropowych,
• napojów w opakowaniach szklanych, ceramicznych i metalowych
• napojów w opakowaniach tekturowych i z tworzyw sztucznych o pojemności ponad 0,5 l. oraz w opakowaniach do 0,5 l, które wcześniej zostały
otwarte.
4. Ponadto zabrania się:
a) jazdy na Terenie Imprezy na rowerach, rolkach, deskorolkach itp.
b) prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy,
c) prowadzenia jakichkolwiek akcji reklamowych, propagandowych, wyborczych w tym rozdawania ulotek wszelkiego typu, wywieszania
banerów, transparentów, haseł o treści obraźliwej, wulgarnej lub dyskryminującej,
d) wygłaszania, eksponowania, emitowania treści propagandowych, reklamowych lub wyborczych poprzez nośniki audio-wizualne (ekrany LED,
megafony, itp.)
e) wprowadzania zwierząt.
5. 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) posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
c) zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w innym sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
d) niestosujących się do postanowień niniejszego regulaminu , a w szczególności do § II pkt 2 i 3.
6. Kto wnosi lub posiada na imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo
niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora imprezy.
8. Osoby nie przestrzegające regulaminu lub które swoim zachowaniem zakłócą porządek i ład publiczny, zostaną usunięte z terenu Imprezy.
9. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
III
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, przerwania oraz ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. warunków
pogodowych, zaistnienia tzw. „Siły Wyższej”, awarii sprzętu technicznego lub budowlanego i innych zagrażających życiu i zdrowiu uczestników
itp.
IV
1. Służby Porządkowe lub Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami
Ustawy, do:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy,
a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Straży Miejskiej, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych
ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych,
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu,
w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną
osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
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