
REGULAMIN   IMPREZY  DNI   GOŁDAPI   2018  

I.  Informacja ogólna.
l.   Impreza: DNI GOŁDAPI (zwany dalej imprezą) odbędzie się 13-14 lipca 2018
2 .  Głównym organizatorem imprezy jest Dom Kultury w Gołdapi.
3.  Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny z wymogami Ustawy  o 

przeprowadzaniu imprez masowych.
4.  Sprzęt obsługujący imprezę, będący w gestii organizatora jest wykonany i utrzymany w standardzie, 

który umożliwia bezpieczne jego użytkowanie, zgodnie z jego przeznaczeniem.
5.  Mapka sytuacyjna obiektów uwzględniająca lokalizację ważnych dla przebiegu imprezy środków 

bezpieczeństwa, porządku oraz rozmieszczenie miejsc dla publiczności i inne istotne informacje 
stanowi załącznik.

6.   Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa widzów oraz użytkowników sprzętu jest 
respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, przestrzeganie przepisów prawa 
karnego i prawa wykroczeń.

7.   Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny.

II.       Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy,

1.   Strefy podziału miejsca imprezy

a) Scena
b) Zaplecze techniczno-socjalne
c) Zaplecze medyczne i ppoż.
d) Miejsca dla publiczności
e) Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne (wejścia, droga ewakuacyjna)
2.   Podstawą wstępu i pobytu na terenie sceny i zaplecza techniczno-socjalnego jest: 
•  dla widzów uczestniczących w imprezie: wstęp wzbroniony,
•  dla dziennikarzy prasy, radia i TV: ważna legitymacja, upoważniająca do wykonywania czynności 

zgodnych z zawodem i „prawem prasowym”,
•  dla przedstawicieli organów państwowych, policji, żandarmerii, U.O.P., B.O.R., straży pożarnej: 

legitymacja służbowa.
•   dla organizatorów: identyfikator  wydany przez DK w Gołdapi
•   dla pracowników Agencji Ochrony Osób i Mienia - identyfikator
3.  Na terenie przeznaczonym dla publiczności mogą znajdować się osoby pełnoletnie oraz dzieci pod

opieką rodziców lub opiekunów.
4. Każdy uczestnik imprezy wchodzący na teren imprezy zobowiązany jest na wezwanie służby

porządkowej okazać dokument tożsamości.
5. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy

zgodnie  z  Ustawą  z  dnia 20.03.2009  r.  „O  bezpieczeństwie  imprez  masowych”
(  Dz.U.2009.62.504  z  póź.  zm.  Dz.U.2011.217.1280  )  a  w  szczególności  poprzez
egzekwowanie zakazu wnoszenia na teren imprezy:

a) broni,
b) niebezpiecznych przedmiotów oraz narzędzi,
c)  materiałów wybuchowych,
d) wyrobów pirotechnicznych,
e) środków odurzających,
f) środków trujących i promieniotwórczych,
g) substancji psychotropowych, 
h) płynów łatwopalnych, 
i) alkoholu,
j) puszek
k) wprowadzania rowerów
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Dodatkowo wprowadza się zakaz:  

l)  poruszania się na terenie imprezy samochodami, motorami i rowerami z wyjątkiem dróg
dojazdowych  do  parkingu  i  parkowania  ich  poza  miejscami  na  parkingach.  Wjazd
samochodami,  motocyklami  i  rowerami  dozwolony  jest  tylko  i  wyłącznie  na  podstawie
specjalnego zezwolenia na wjazd, wydanego przez organizatora imprezy.

m)  wprowadzania psów,
n)  niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszelkich obiektów małej

architektury, 
 o)  łamania, wyrywania, wykopywania i niszczenia zieleni.

6   Uczestnik  imprezy  zobowiązany  jest  do  poddania  się  czynnościom wykonywanym przez
oznakowane służby ochronne:

•    sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej,
•    legitymowania w celu sprawdzenia tożsamości,
•   przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą

przedmioty o których mowa w pkt. 5,
•   opuszczania  imprezy  na  polecenie  służb  ochronnych,  w  przypadku  braku uprawnień  do

przebywania lub zakłócania porządku na imprezie,
•   ujęcia,  w  celu  niezwłocznego  przekazania  Policji,  osób  stwarzających  bezpośrednie

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

7.  Osoby  odmawiające  poddania  się  czynnościom  zawartym  w pkt.  6  oraz  które  swoim
zachowaniem zakłócają imprezę, nie zostaną wpuszczone lub zostaną usunięte z imprezy.

8.   Uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania zakazów i nakazów wydanych przez
służbę ochronną oraz organizatora imprezy.

9.   Uczestnik imprezy odpowiada za szkody wyrządzone na terenie imprezy z jego winy.
10. Osoby,  które  nie  wykonują polecenia porządkowego wydanego przez organizatora 
imprezy lub służby ochronne, na podstawie ustawy z dnia 20.03.2009 r. „O bezpieczeństwie imprez 
masowych" ( Dz.U.2009.62.504 z póź. zm. Dz.U.2011.217.1280 ), podlega karze grzywny od
 2 000 PLN.

11  Organizator odpowiedzialny jest za:
a)  bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez występujące zespoły,
b)  zakaz używania wyrobów pirotechnicznych bez uzyskania stosownych zezwoleń,
c)  zakaz używania urządzeń gazowych, piecyków elektrycznych i promienników,
d)  stan własnych urządzeń nagłaśniających, oświetleniowych itp.,
e)  montaż   lamp   oświetleniowych   oraz  innych   konstrukcji,   urządzeń   zgodnie   z   ich
       przeznaczeniem, dokumentacją oraz innymi przepisami, 
 f)   zapewnienia drożności dróg ewakuacyjnych, 
 g) zachowanie publiczności i eliminowanie wszelkich zachowań mogących być przyczyną

zagrożeń.

12. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
a)   stosowne elementy scenograficzne i reklamowe muszą być wykonane z materiałów trudno zapalnych,

potwierdzone atestami,
b)  miejsce i sposób ich montażu należy uzgodnić z  Organizatorem imprezy,
c) pracownicy obsługi imprezy, służby ochronne, muszą znać rozmieszczenie podręcznego

sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,
d)  służby porządkowe muszą być przeszkolone na terenie obiektów przez uprawnioną osobę

w zakresie:   zasady użycia sprzętu gaśniczego.
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W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszym   regulaminem  dotyczącym  bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego maja zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy z dnia 24.08.1991 r. „O ochronie 
przeciwpożarowej oraz Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych z dnia 06.11.1992r.    w    
sprawie    ochrony    przeciwpożarowej    budynków,    innych    obiektów budowlanych i terenów, 
zamieszczone odpowiednio w Dz. U. Nr 92/82.

13. Udział w imprezie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku.

14. Organizator zobowiązuje .się przestrzegać postanowień z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

15. Organizator ponosi odpowiedzialność materialną za wynajęty teren imprezy i znajdujące się w nim
wyposażenie, zobowiązując się do pokrycia wszelkich strat powstałych w okresie korzystania z
obiektu.

16. Właściciel terenu dla każdej z imprez (zgodnie z załącznikiem nr l zastrzega sobie prawo
do  występowania  na  drodze  cywilnoprawnej  z  roszczeniami  o  zrekompensowanie
wszelkich  wyrządzonych  na  obiekcie  szkód  w  stosunku  do  osób,  które  szkody  te
spowodowały lub przyczyniły się do ich powstania.

17. Przewidywana ilość pracowników ochrony 37.
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