REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ – DNI LUBINA 2021
Regulamin wydany jest przez Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, zwanym dalej
„Organizatorem”. Regulamin dotyczy imprezy masowej pod nazwą: DNI LUBINA 2021 odbywającej
się w dniach 27 i 28 sierpnia 2021 r. na terenach zielonych przy ul. Paderewskiego. Impreza masowa
zwana jest w dalszej części regulaminu „imprezą”.
Zakres obowiązywania:
Niniejszy regulamin obowiązuje na obszarze terenu wyznaczonego na realizację imprezy masowej pn.
DNI LUBINA 2021 organizowanej w dniach 27 i 28.08.2021 r. Regulamin kierowany jest do wszystkich
osób, które w w/w dniach będą przebywać na terenie imprezy. Każda osoba, przebywająca na terenie
imprezy, obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania
się osób przebywających na jej terenie.
Wstęp na teren imprezy:
Na teren imprezy mogą wejść, a następnie przebywać na nim wyłącznie osoby, które ukończyły
13 lat. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia, wchodzą na teren imprezy pod opieką
osoby pełnoletniej. Ponadto, na teren imprezy mogą wejść osoby, które:
1. nie są pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających
podobnie,
2. nie naruszają przepisów prawa oraz postanowień regulaminu imprezy.
I - Przeznaczenie:
1. Tereny zielone przy ul. Paderewskiego w Lubinie są miejscem, na którym organizowana jest
impreza masowa.
2. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny.
3. Wstęp na teren imprezy jest dozwolony w dniu:
27.08.2021 r. w godz.: od 15:00 - do zakończenia ostatniego koncertu. Opuszczenie terenu
imprezy musi nastąpić nie później niż do godz. 23:00.
28.08.2021 r. w godz.: od 14:00 - do zakończenia ostatniego koncertu. Opuszczenie terenu
imprezy musi nastąpić nie później niż do godz. 23:00.
4. Organizatorem imprezy jest Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie, w ramach
swojej statutowej działalności.
5. Na teren imprezy mają wstęp wolny wszyscy jego uczestnicy (poza strefą sceny).
6. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są zachowywać się
w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać
postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony
i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
7. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby medyczne oraz służby
porządkowe Organizatora.
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8. Osoby przebywające na terenie imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie
dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy przebywają na terenie
imprezy na własne ryzyko.
9. Każdy uczestnik imprezy zobowiązuje się do przestrzegania zasad poszanowania mienia
publicznego, poszanowania zieleni, niezaśmiecania terenu.
II - Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się:
1. wnoszenia broni, zamkniętych paczek lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
2. wnoszenia i rozprowadzania napojów alkoholowych;
3. wnoszenia i używania materiałów wybuchowych, fajerwerków oraz innych wyrobów
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych;
4. wnoszenia i rozprowadzania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
5. wnoszenia opakowań plastikowych, szklanych i puszek, w tym szklanych butelek;
6. na terenie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia.
7. wprowadzania psów oraz innych zwierząt;
8. wnoszenia i posiadania na terenie imprezy napojów alkoholowych;
9. wprowadzania rowerów i innych pojazdów kołowych (za wyjątkiem wózków dziecięcych
i wózków inwalidzkich (organizator wskaże miejsce z możliwością zostawienia rowerów
na terenie imprezy),
10. niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu
znajdującego się na terenie imprezy,
11. jakichkolwiek działań niebezpiecznych, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów,
mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na
terenie imprezy,
12. korzystania z pomieszczeń sanitarnych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
•

•

•
•

Organizator imprezy – Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie informuje, że będą
wydalone z terenu imprezy osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa
i przekazywanie służbom porządkowym Organizatora celem dalszego postępowania.
Widzowie w wypadku zagrożenia zobowiązani są stosować się do zarządzeń służb
porządkowych i informacyjnych Organizatora, kierownika bezpieczeństwa imprezy, Policji
i Straży Pożarnej.
Zabrania się organizacji stoisk, kolportażu ulotek i innych materiałów reklamowych bez
uprzedniego zezwolenia uzyskanego od Organizatora.
Widzów obowiązuje zakaz rejestracji wizualnej lub dźwiękowej, na teren imprezy nie można
wnosić profesjonalnych aparatów fotograficznych, lustrzanek cyfrowych oraz kamer wideo.

III - Odpowiedzialność:
1. Osoby będące na imprezie masowej są obowiązane zachować się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać
postanowień regulaminu imprezy.
2. Wobec osób nieprzestrzegających regulaminu imprezy oraz naruszających porządek publiczny
na terenie imprezy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. Dz. U. nr 62 z dnia 21.04.2009
r. poz. 504 o bezpieczeństwie imprez masowych zostaną zastosowane następujące środki:
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Art. 54.1.
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 ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania:
a) imprezy masowej przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym.
Art. 55.Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu
i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie
niższej niż 2000 zł.
Art. 56.Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
Art. 57.Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa
imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze
ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
Art. 57a. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub
przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega
karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
Art. 59.1.
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 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.6)), 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.
2. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie stanowiły
własności sprawcy.
Art. 60.1.
1. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, wdziera się na
teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej
miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
a) Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, gdzie
prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego
nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku;
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.
3. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy
masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.
4. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1-3, używa elementu odzieży lub
przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego
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Art. 63.Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone w art. 54-57a prowadzi się na podstawie
przepisów o postępowaniu przyspieszonym, o którym mowa w rozdziale 15 ustawy z dnia 24
sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133,
poz. 848, z późn. zm.3)).
Art. 64.Postępowanie w sprawach o przestępstwa określone w art. 59-61 prowadzi się na podstawie
przepisów o postępowaniu przyspieszonym, o którym mowa w rozdziale 54a ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.4)), o ile
zachodzą przesłanki do rozpoznania sprawy w tym postępowaniu.
Art. 65.1. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, 51, 52a, 124 lub 143 ustawy
z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r.
Nr 141, poz. 888), lub o którym mowa w art. 54-56 niniejszej ustawy, popełnione w związku
z imprezą masową artystyczno-rozrywkowa, sąd może orzec środek karny zakazu wstępu na
imprezę masową na okres od 2 do 6 lat.
Art. 66. Wobec sprawców przestępstw, o których mowa w art. 59 i 60 niniejszej ustawy, sąd orzeka
zakaz wstępu na imprezę masową.
IV - Służby porządkowe Organizatora uprawnione są do:
1. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą
lub posiadają przedmioty, o których mowa w cz. II Regulaminu,
2. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń –
wezwania ich do opuszczenia imprezy,
3. nie wpuszczenia na teren imprezy osób nietrzeźwych i stanowiących zagrożenie dla życia
imienia osób uczestniczących w imprezie,
4. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik
obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka
służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie
dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
V - Postępowanie na wypadek wystąpienia pożaru:
1. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować
zgodnie z poniższą instrukcją:
a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie zobowiązany jest:
• powiadomić Organizatora, ochronę lub służby porządkowe Organizatora,
• powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
b) Organizator imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb
ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji.
VI - Prawa i obowiązki Organizatora:
1. Organizator imprezy jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom
przebywającym na imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy. Organizator utrwala
przebieg pokazów dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji oraz promocji lub reklamy.
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Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych,
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą
uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie
zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące
okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, pandemie,
awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło,
wodę, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie
formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań,
3. Organizator gwarantuje spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa budowlanego,
sanitarno-epidemiologicznego, przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz w przepisach
o ochronie przeciwpożarowej,
4. Organizator zapewnia: służbę porządkową i informacyjną oraz kierownika ds. bezpieczeństwa,
pomoc medyczną i informacyjną, zaplecze higieniczno-sanitarne w postaci kabin sanitarnych,
umywalek, kontenerów na śmieci oraz beczkowozu z wodą do mycia rąk i wodą zdatną do
picia po przegotowaniu, wyznaczenie dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb
ratowniczych i policji oraz dróg ewakuacyjnych, organizację łączności, współdziałanie
pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy, sprzęt ratowniczy
i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczaniu działań ratowniczo-gaśniczych,
VII – Zagrożenia związane z COVID-19:
1. uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wypełnionym oświadczeniem, że Uczestnik
w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia
spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału w wydarzeniu z udziałem
publiczności podczas trwania epidemii.
2. organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem
wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania imprezy.
3. przed wejściem na teren imprezy będzie badana temperatura ciała,
4. g) przed wejściem na teren imprezy obowiązuje dezynfekcja rąk,
5. na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie nosa i ust przez uczestników,
6. na terenie imprezy obowiązuje zachowanie 1,5m odległości między uczestnikami,
VIII - Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej Organizatora,
b) w punkcie informacyjnym na terenie imprezy,
c) przed wejściem na teren imprezy.
2. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu
Cywilnego.
4. Regulamin obowiązuje w okresie funkcjonowania imprezy, tj. w dniach 27 i 28.08.2021 r.
5. Wobec osób nieprzestrzegających regulaminu imprezy oraz naruszających porządek publiczny
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na terenie imprezy, zostaną zastosowane następujące środki:
a) usunięcie z miejsca przeprowadzenia imprezy osoby, która swoim zachowaniem zakłóca
porządek publiczny lub zachowuje się niezgodnie z regulaminem imprezy
b) odpowiedzialność karna określona w obowiązujących przepisach w zakresie zachowania
porządku publicznego /kodeks karny i kodeks wykroczeń/.
WCHODZĄC NA TEREN IMPREZY AKCEPTUJESZ POWYŻSZY REGULAMIN!
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