REGULAMIN TERENU SCENY I PLACU
WYZNACZONEGO DO ORGANIZACJI IMPREZY MASOWEJ:
KONCERT ZESPOŁÓW „PERFECT” i „H.LUCYNA”
Sławno, plac księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego
§1
ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Niniejszy Regulamin, w rozumieniu definicji regulaminu , którym mowa w art.3 ust 10 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz.U. 2013 poz. 611 ze
zmianami / i obowiązuje w czasie trwania imprezy masowej organizowanej w dniu 20 września 2014 r. „koncert zespołów „LORD” i „IRA” w Sławnie na terenie placu księdza
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Regulamin znajduje każdorazowo zastosowanie wraz z Regulaminem Imprezy Masowej – Koncert zespołów „H.LUCYNA” i „PERFECT”.
2. Organizator imprezy masowej , o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Sławieński Dom Kultury w Sławnie, wprowadza niniejszy regulamin od dnia 14 września 2018 r.

§2
PRZEZNACZENIE TERENU
1. Obiekt jest powszechnie dostępny.
2. Obiekt może być wykorzystywany do organizowania otwartych, plenerowych imprez masowych. Teren imprezy, to wydzielony, odpowiednio oznakowany teren
otwartej przestrzeni, spełniający warunki higieniczno-sanitarne odpowiadające wymaganiom przewidzianym prawem oraz posiadający infrastrukturę zapewniającą
bezpieczne przeprowadzenie Imprezy, na którym do określenia liczby miejsc przyjmuje się przelicznik 0,5 m 2 na osobę. Teren imprezy – scena wraz z placem na
3000 / słownie dwa tysiące / osób, zostanie wygrodzony płotkami i oznaczony taśmami bezpieczeństwa.

§3
KONTROLA UCZESTNIKÓW
1. Służby porządkowe i informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu oraz oznaczeniem na plecach, na ubiorze widocznym
emblematem Agencja Ochrony „SZABEL” albo odblaskowym napisem „SŁUŻBA INFORMACYJNA”, są uprawnione do:
1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestnictwa w Imprezie, w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia
imprezy i odprowadzenia do granicy terenu imprezy;
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
3) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku powzięcia podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie jest
zakazane;
4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku
niezastosowania się tych osób do poleceń – wezwanie do opuszczenia Imprezy;
5) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Dopuszcza się stosowanie przez służby porządkowe siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz przez służby
porządkowe i informacyjne; kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby
porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń mających na celu zachowanie bezpieczeństwa i porządku.
3. Członka służby porządkowej i służby informacyjnej w zależności od przewidywanych zagrożeń i wykonywanych zadań wyposaża się w :
1) urządzenia zapewniające łączność bezprzewodową;
2) ręczny wykrywacz metalu;
3) latarkę;
4) środki opatrunkowe;
5) notes i długopis;
6) środki transportu;
7) niezbędne środki ochrony osobistej.
4. Wszelkie czynności podejmowane przez służby, organizatora lub osoby działające z jego polecenia wobec uczestników Imprezy winny być wykonywane w
sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

§4
ZASADY ZACHOWANIA NA TERENIE
1. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń kierownika do spraw bezpieczeństwa,
służb porządkowych, służb informacyjnych oraz innych uprawnionych przedstawicieli organizatora.
2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych
osób obecnych na Imprezie. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie
Imprezy. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

§5
ZAKAZY
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania przez uczestników imprezy:
1) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
2) materiałów wybuchowych;
3) napojów Alkoholowych;
4) wyrobów pirotechnicznych;
5) materiałów pożarowo niebezpiecznych;
6) środków odurzających lub substancji psychotropowych.
2. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt oraz wjazdu pojazdów innych niż
do tego uprawnione przez organizatora na czas Imprezy oraz prowadzenia bez zgody i autoryzacji organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub
innej zarobkowej w czasie Imprezy.
3. Zakazuje się rzucania jakimikolwiek przedmiotami, rozniecania ognia, korzystania z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w sposób niezgodny z ich
przeznaczeniem, niszczenia budynków, urządzeń i innych dóbr lub naruszania ich substancji w jakikolwiek inny sposób, pisania na murach, ławkach i
drogach oraz oklejania i malowania.
4. Zakazuje się wjazdu na teren Imprezy pojazdów nieposiadających stosownych umocowań.
5. Ze względu na przygotowanie techniczne koncertu, pojazdy pozostawione na terenie placu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sławnie 15 września
2018r., będą odholowane na koszt właściciela.
6. Zakazuje się filmowania i nagrywania koncertów. Postanowienie to nie dotyczy rejestrowania audiowizualnego o charakterze reporterskim o czasie do 3
minut.

§6
ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH
1. Organizatorzy imprez i ich uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych /tekst
jednolity DZ.U. 2013 r. poz. 611 ze zmianami/;
2. Ilość uczestników Imprezy na terenie Imprezy nie może przekraczać 3000 / słownie trzy tysiące / osób;
3. Wejście na teren Imprezy zostanie udostępnione uczestnikom bezpłatnie , w sposób wolny z zachowaniem przeciętnie miejsca przypadającego na jednego
uczestnika o wymiarze 0,5 m2 .

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu terenu lub Regulaminu Imprezy przez służby porządkowe lub
służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000,00 PLN. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania Imprezy przebywa w miejscu
nieprzeznaczonym dla uczestników.
2. Kto będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000,00 PLN.
3. Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew
wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8
lat.
4. Kto organizując imprezę masową, nie zachowuje warunków bezpieczeństwa w postaci obowiązku zapewnienia :
1) spełnienia wymogów określonych, w szczególności w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony
przeciwpożarowej;
2) udziału służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
3) pomocy medycznej;
4) zaplecza higieniczno-sanitarnego;
5) wyznaczenia dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
6) stworzenia warunków do zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;
7) sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
8) wydzielonych pomieszczeń dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej, podlega karze grzywny nie mniejszej niż 180 stawek dziennych.
5. Kto wnosi lub posiada na Imprezie napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000,00 PLN.
6. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji / tekst jednolity DZ.U. 2004 r. nr 52, poz. 525 ze
zmianami /, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie
mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
7. Kto nie stosuje się do orzeczonego przez Sąd zakazu wstępu na imprezę masową lub połączonego z tym środkiem karnym obowiązku stawiennictwa w
jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania osoby skazanej albo ukaranej,
komendanta powiatowego (rejonowego,miejskiego) Policji, w czasie trwania imprezy masowej podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2 / Dz.U. 2010 r. Nr 152, poz. 1021 /.

§8
PUBLIKACJA
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora - Sławieński Dom Kultury , ul. Cieszkowskiego 2 , 76-100 Sławno oraz na stronach internetowych:
WWW.slawno.pl i www.sdk.slawno.pl .

