
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ  

§ 1 

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas imprezy organizowanej na terenie AMFITEATRU w Oleśnie w 

trakcie imprezy „ DNI OLESNA 2019” . 
2. Koncerty zwane dalej „Imprezą” odbędą się w dniu 27.07.2019 r. w godz. 19.00 – 00.30.  
3. Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą wszystkie osoby, impreza jest nieodpłatna 

i niebiletowana. Dopuszczalna ilość uczestników określona jest na 1696 osób po osiągnieciu w/w 
stanu wejście na obiekt będzie możliwe w miarę zwalnianych miejsc przez wychodzących 
uczestników.  

4.  Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu, 
przepisom Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. nr 62 poz. 504) 

5. Wejście i przebywanie osób na terenie imprezy oznacza ich bezwzględną akceptację Regulaminu. 

§ 2 

KONTROLA I ZACHOWANIE 

1. Każda z osób jest obowiązana na wezwanie okazać służbie zabezpieczającej imprezę dowód 
tożsamości (legitymacja, dowód osobisty). 

2. Osoby wchodzące na teren imprezy zobowiązane są do okazania, na wezwanie, zawartości bagażu lub 
odzieży do przeglądu. 

3. Osoby obecne na imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu 
innych osób obecnych na tej imprezie.  

4. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń  policji, służb ochrony oraz spikera. 
5. Zgodnie z art. 11 Ustawy Organizator może utrwalić przebieg imprezy przy pomocy urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, 

np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany 
programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.  

§ 3 

ZAKAZY 

Zakazuje się: 
a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone  do powszechnego użytku 

szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, 
maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy; 

b) wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów (np. zaplecze sceny, pomieszczenia 
wewnętrzne, pomieszczenia służbowe) ; 

c) rzucania wszelkimi przedmiotami; 
d) używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek lub naruszające 

dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób; 
e) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących; 
f) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania; 
g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania terenu 

imprezy; 
h) wnoszenia na teren imprezy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi), materiałów 

wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych  
i) wnoszenia na teren imprezy napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji  

psychotropowych; 
j) ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy oraz prowadzenia bez 

autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy; 
k) osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi 

pieczę; 
l) wchodzenia do stref, które nie są przeznaczone dla widzów; 
m) palenia tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych 

§ 4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy będą pociągnięte do 
odpowiedzialności karno-administracyjnej. 

2. Osoby nagminnie naruszające niniejszy regulamin zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane 
Policji. 


