REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
I. Informacja ogólna
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Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny z wymogami Ustawy z
dn. 20 marca 2009 r. O bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. nr 62 poz. 504 – tekst
jednolity Dz. U. z dn. 27.05.2013 r., poz. 611).
Sprzęt obsługujący imprezę, będący w gestii organizatora, jest wykonany i utrzymany w
standardzie, który umożliwia wygodne, kulturalne i bezpieczne jego użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem.
Mapki sytuacyjne obiektu, uwzględniające lokalizację ważnych dla przebiegu imprezy
środków bezpieczeństwa oraz opis dróg ewakuacyjnych i inne istotne informacje
stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników oraz użytkowników
sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie,
przestrzegania przepisów prawa karnego i prawa ds. wykroczeń.
Wstęp na imprezę za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej lub legitymacji
pracownika naukowego, jak również na podstawie biletu.
Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń przedstawicieli Organizatora
oraz obsługi obiektu, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
Uczestnicy zobowiązani są do zajmowania na sali miejsc wskazanych przez obsługę,
zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Wskazane miejsca mogą różnić się od
miejsc podanych na bilecie, jednak będą się znajdować w tej samej (lub wyższej)
kategorii cenowej oraz możliwie jak najbliżej zakupionego miejsca.
Osoby spóźnione będą wpuszczane na widownię w pierwszym dogodnym momencie
oraz zobowiązane będą do zajęcia miejsca wskazanego przez obsługę.

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy
Sprzęt obsługujący imprezę, ulokowany na terenie imprezy:
a/ Scena
b/ Sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy
c/ Rusztowanie reklamowe
2. Strefy podziału imprezy
a/ Scena
b/ Zaplecze techniczno-socjalne
c/ Miejsca dla publiczności
d/ Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne
3. Wstęp na teren imprezy wolny, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 22 ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych.
4. Impreza przeznaczona dla osób pełnoletnich. Osoby małoletnie wstęp tylko pod opieką
osób dorosłych.
5. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia bezpieczeństwa uczestników imprezy
oraz porządku publicznego w miejscu imprezy i na terenach do niego przyległych, a w
szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy i przynoszenia
na tereny przyległe:
a/ broni
b/ alkoholu
c/ niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi
d/ materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
e/ środków odurzających i substancji psychotropowych
f/ środków trujących i promieniotwórczych
g/ płynów łatwopalnych
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dodatkowo wprowadza się zakaz:
h/ wprowadzania psów na teren imprezy
i/ niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury.
Podczas trwania imprezy Organizator wprowadza następujące strefy niedostępne dla
uczestników:
- scena z zapleczem
- mikser
Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego:
a/ pracownicy obsługi, służby porządkowe i informacyjne oraz organizatorzy muszą znać
rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady
postępowania na wypadek pożaru
b/ służby porządkowe i informacyjne organizatora muszą być przeszkolone w zakresie:
zasad prowadzenia ewakuacji
sposobu alarmowania straży pożarnej
zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
udzielania pierwszej pomocy medycznej
Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z Ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Organizator ponosi odpowiedzialność materialną za wynajęty teren imprezy i znajdujące
się w nim wyposażenie, zobowiązując się jednocześnie do pokrycia wszelkich strat
powstałych w okresie korzystania z obiektu.
Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, a w trakcie trwania imprezy
również wywieszony jest przed bramami wejściowymi na imprezę.

III. Zasady bezpieczeństwa epidemicznego
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Uczestnicy zobowiązani są przed wejściem na teren wydarzenia do złożenia pisemnego
oświadczenia odnośnie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz przebywania na
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wzór oświadczenia zostanie
udostępniony uczestnikom drogą elektroniczną z możliwością samodzielnego
wydrukowania. Organizator zapewni także druki oświadczeń oraz możliwość ich
wypełniania przed wejściem na teren wydarzenia.
Ze względów bezpieczeństwa w wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, które w dniu
wydarzenia przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, są
zakażone bądź wykazują objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Na terenie wydarzenia należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm
sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19.
Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren wydarzenia.
Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną
przez cały okres przebywania na terenie wydarzenia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy z dn. 24.08.1991r. o
ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. poz. 1380 z dn. 27.10.2009 r.) oraz Rozp.
MSW i A z dn. 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. nr 109 poz.. 719).

