REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
„ŚWIĘTO GMINY BOLESŁAW”
1. W dniu 15.06.2019r. od godz. 20.00 do 24.00 plac obok Dworu w Bolesławiu, ul. Główna 55 będzie
terenem imprezy masowej pn. „ŚWIĘTO GMINY BOLESŁAW”.
2. ORGANIZATOREM imprezy masowej na podstawie decyzji Wójta Gminy Bolesław jest Centrum Kultury
im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu.
3. Informuje się uczestników imprezy o zobowiązaniach wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych z dnia 20 marca 2009r.( Dz. U. z 2018.1870 z późn. zm.):
Art. 8.1. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.
2. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów
alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Art. 20.1. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich
uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty,
o których mowa w art. 8 ust. 2;
4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie
z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich
do opuszczenia imprezy masowej;
5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie
oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
Art. 22.2. Służby porządkowe są obowiązane usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem
imprezy masowej;
Art. 54.1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub
regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
Art. 56. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia
wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
Art. 59.1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U.
z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.), 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.
Art. 60.2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie
niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

4. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny i przysługuje wszystkim.
5. Wstęp dla osób nieletnich na teren imprezy masowej jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność.
6. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych.
7. Na teren imprezy masowej zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt.
8. Zabrania się dewastacji i niszczenia obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń.
9. Spożywanie alkoholu oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie imprezy masowej w czasie jej
trwania jest zabronione z mocy ustawy.
10. Organizator może odmówić wstępu na imprezę osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu.
11. Organizator w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi uprawniony jest do utrwalania
imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
12. Organizator może również utrwalać przebieg imprezy oraz wizerunek osób przebywających na imprezie dla
celów dokumentacji, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych.
13. Organizator wyznacza strefy podziału terenu imprezy:
- scena wraz z zapleczem techniczno – socjalnym dla wykonawców i obsługi – niedostępne dla publiczności,
- widownia – miejsca stojące na górnym placu obok dworku z wejściem od ulicy Parkowej oraz schodami od
strony dworku i parku.
14. Zamyka się dla ruchu kołowego ulicę
Parkową z przeznaczeniem jej na drogę dojazdową
i ewakuacyjną służb ratowniczych.

15. Przeznacza się Aleje w parku na ciągi ewakuacyjne dla pieszych.
16. Wyznacza się następujące parkingi dla uczestników imprezy:
– wzdłuż ulicy Głównej
– przy Urzędzie Gminy,
– przy cmentarzu ( naprzeciw szkoły)
– przy stacji CPN.
17. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na imprezie powinny:
– stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki,
– opuścić teren imprezy.
18. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora: Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej
w Bolesławiu, ul. Główna 55, na stronie internetowej:www.centrumkultury.gminaboleslaw.pl , publikowany
będzie również w postaci ulotek i dostępny na tablicy ogłoszeń w dniu imprezy.
19. Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy masowej.
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