
REGULAMIN
TERENU  PRZY PLACU KONSTUTYCJI 3 MAJA

§1
Na podstawie przepisów Ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych „ z dnia 20 marca 2009
r. (Dz.U. nr 62, poz. 504, z póź. zm.) postanawia się co następuje.

§2
Teren przy Pl. Konstytucji 3 Maja jest miejscem, na którym organizowane są imprezy masowe
(imprezy rekreacyjne, sportowe i koncerty).

§3
Teren w/w jest terenem ogólnie dostępnym, bez przeszkód utrudniających dostęp uczestnikom
do  organizowanych  imprez  jak  i  bezpiecznym  opuszczeniem  terenu  imprez  w  każdym
momencie.

§4
Działalność  handlowa,  gastronomiczna  i  usługowa  na  terenie  może  odbywać  się  tylko  i
wyłącznie za zgodą organizatora imprezy.

§5

Zabrania się na terenie imprezy wprowadzania zwierząt, wnoszenia i
posiadania  w  jej  trakcie  broni  lub  innych  przedmiotów
niebezpiecznych,  materiałów  wybuchowych,  wyrobów
pirotechnicznych,  materiałów pożarowo niebezpiecznych,  opakowań
szklanych  oraz  puszek,  napojów  w  butelkach  plastikowych  o
pojemności  powyżej  0,5  l,  napojów  alkoholowych,  środków
odurzających  lub  substancji  psychotropowych.  Osoby  nietrzeźwe
będą usuwane z terenu.

§6
Organizator  ma  prawo  odmówić  wstępu  na  teren  imprezy  osobom  będącym  w  stanie
nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków.

§7
Organizator  może  usunąć  z  miejsca  realizacji  imprezy  osoby,  które  swoim  zachowaniem
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.

§8
Organizator  imprezy  zastrzega  sobie  prawo dochodzenia  odszkodowania  za  wyrządzone na
terenie imprezy szkody.
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REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
1. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.

2. Osoby  obecne  na  imprezie  są  zobowiązane  zachowywać  się  w  sposób  niezagrażający
bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać regulamin imprezy. 

3. Osobom obecnym na imprezie zabrania się wprowadzania zwierząt, wnoszenia i posiadania
w jej trakcie broni lub innych przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych,  materiałów pożarowo niebezpiecznych,  szklanych opakowań
oraz  puszek,  napojów w butelkach  plastikowych  o  pojemności  powyżej  0,5  l,  napojów
alkoholowych, środków odurzających lub substancji  psychotropowych. Osoby nietrzeźwe
będą usuwane z terenu imprezy.

4. Organizator przewiduje zmienną liczbę uczestników imprezy.
- 26.08 - w godz. 16.00 - 18.00 - teren udostępniony dla 300 osób, w godz. 18.00 – 24.00 – 
udostępniony dla 2000 osób; 

- 27.08 -  w godz. 16.00 - 19.30 - dla 300 osób, w godz. 19.30 – 24.00  – 2.000 osób

- 28.08 -  w godz. 15.00 - 18.00 - dla 300 osób, w godz. 18.00 – 22.00  – 2.000 osób.

5. Uczestnicy  imprezy  są  zobowiązani  do  podporządkowania  się  poleceniom  służb
porządkowych i informacyjnych obiektu oraz osobom upoważnionym przez organizatora.

6. W  przypadkach  wymagających  interwencji  lekarza  należy  powiadomić  organizatora
imprezy lub służby porządkowe.

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników imprezy.

8. Organizator  ma  prawo  odmówić  wstępu  na  teren  imprezy  osobom  będącym  w  stanie
nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków.

9. Organizator może usunąć z miejsca realizacji  imprezy osoby, które swoim zachowaniem
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie 
z regulaminem.

10. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc w strefach przeznaczonych dla
publiczności.

11. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa imprezy należy bezwzględnie podporządkować się
poleceniom osób kierujących ewakuacją. 
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