
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ 

Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim uczestnikom 

imprezy. 

Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich 

odpowiedzialność. 

Zakaz wstępu na imprezę maja osoby, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu 

na imprezę masową, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt. 1 lit. A ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych. 

Uczestnicy imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych 

uczestników imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektów i imprezy.  

Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów 

pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych. 

Sprzedawanie, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zakupionych na terenie imprezy 

odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych.  

W czasie trwania imprezy, na jej terenie obowiązuje zakaz: 

- wpuszczania psów i innych niebezpiecznych zwierząt; 

- niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszystkich innych rzeczy 

znajdujących się na terenie imprezy; 

- zaśmiecania terenu imprezy; 

- nagrywania występów artystycznych z wyjątkiem umów agencyjnych. 

Organizator imprezy jest odpowiedzialny za: 

- bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez występujące zespoły; 

- stan urządzeń nagłaśniających i oświetlających; 

- montaż ramp oraz innych konstrukcji, urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem, dokumentacją 

oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

Służby porządkowe imprezy są uprawnione do: 

- sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, 

a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy 

masowej;  

- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;  

- przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą 

lub posiadają przedmioty niebezpieczne  

- 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;  
- ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bez-pośrednie zagrożenie 

dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. 



Czynności wymienione powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność 

ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.  

Służby porządkowe imprezy są obowiązane: 

- odmówić wstępu na imprezę masową: 

a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie: 

– zakazujące wstępu na imprezę masową, 

– zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez 

masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania 

kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, 

b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny, 

c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy, 

d) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 

ustawy o BIM, 

e) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

f) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub 

substancje, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o BIM, 

g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego; 

- odmówić wstępu na imprezę masową osobie nieposiadającej biletu wstępu lub innego dokumentu 

uprawniającego do przebywania na imprezie masowej; 

- 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; 

- usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c 

ustawy o BIM 

Służby informacyjne są obowiązane do: 

- informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub 

służby ratownicze; 

- informowania o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, gastronomicznych i sanitarnych; 

- nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie masowej; 

- niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc nieprzeznaczonych dla 

publiczności; 

- niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań 

zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych; 

- obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu 

zagęszczeniu osób; 



- pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej; 

- reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej. 

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 2.000 zł.(art. 54 ustawy o BIM) 

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), 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. 59 ustawy o BIM) 

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. 

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. 

Karze, o której mowa podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza 

nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej. 

regulamin jest dostępny: 

-  na stronach internetowych organizatora www.dkpilzno.pl, www.pilzno.um.gov.pl; 

-  w siedzibie organizatora 

-  w punktach informacyjnych na terenie imprezy w czasie jej trwania 

-  na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pilźnie ul. Rynek. 

 

 

http://www.dkpilzno.pl/
http://www.pilzno.um.gov.pl/

