
Załącznik do Zarządzenia Nr 304/VII/2018 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia 14 sierpnia 2018 roku 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ  

Zakończenie Lata, Zgierz 2018 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem imprezy masowej Zakończenie Lata, Zgierz 2018, zwanej dalej Imprezą jest Wydział 

Promocji, Kultury i Sportu, Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, który 

odpowiada za prawidłowy jej przebieg zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1160 z późn. zm.). 

2. Impreza odbywa się w dniu 15 września 2018 roku w godz. 19:00 – 22:00 na terenie Parku Miejskiego 

im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu – łące za polem do minigolfa. 

3. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu, działa poprzez pracowników ochrony 

koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową oraz służbę informacyjną Organizatora 

Imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas 

Imprezy.  

4. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba przebywająca na terenie, na którym organizowana jest Impreza, 

zwana dalej Uczestnikiem. Teren Imprezy jest wydzielony i wyznaczony na planie graficznym 

udostępnionym w namiocie informacyjnym Organizatora, obszar zwany dalej Terenem Imprezy. 

5. Regulamin skierowany jest do wszystkich Uczestników, którzy w czasie trwania Imprezy będą 

przebywali na Terenie Imprezy. Każdy Uczestnik przebywający na Terenie Imprezy w czasie trwania 

Imprezy jest obowiązany stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

6. Wejście na Imprezę jest dozwolone jedynie poprzez miejsce wyznaczone, które jest zlokalizowane: 

na Terenie Imprezy, łące za polem do minigolfa od strony stawu w Parku Miejskim im. T. Kościuszki 

w Zgierzu. 

7. Wejście na Teren Imprezy oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.  

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy i mienie osobiste Uczestników Imprezy. 

9. Parkowanie pojazdów poza wyznaczonymi do tych celów miejscami jest zabronione.  

§ 2 

Prawa i obowiązki Uczestników 

1. Wstęp na Imprezę jest bezpłatny i przysługuje wszystkim osobom z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego 

paragrafu. 

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, sprawujących 

nad nimi opiekę. 

3. Wszyscy Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania zasad BHP oraz postanowień 

Regulaminu.  

4. Uczestnicy Imprezy mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych przez organizatora. 

5. Uczestnicy przebywający na Terenie Imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń służb 

informacyjnych i porządkowych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku, a także 

do poleceń Organizatora. 

6. Zabrania się wnoszenia na Imprezę i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych 

przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo 

niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 



7. Na Teren Imprezy zabrania się wprowadzania lub wnoszenia psów lub innych zwierząt. 

8. Z terenu gdzie odbywa się Impreza będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek 

publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie 

dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i innych dóbr powszechnie chronionych oraz dopuszczające się 

czynów zabronionych będą ujęte w celu przekazania Policji. 

9. Podczas trwania Imprezy obowiązuje na Terenie Imprezy zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu 

oraz nagrywania koncertów na profesjonalnych sprzętach bez zgody Organizatora. 

10. Na Terenie Imprezy obowiązuje zakaz wstępu dla osób: 

 znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych 

podobnie działających środków, 

 zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie 

dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 

 co do których obowiązuje orzeczony przez sąd: środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezę 

masową lub nakaz powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez 

masowych, na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r., o postępowaniu 

w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969 z późn. zm.), 

 odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1160 z późn. zm.). 

11.   Ponadto zakazuje się: 

 wchodzenia do lub przechodzenia przez obiekty, wygrodzenia tymczasowe i urządzenia 

nieprzeznaczone do powszechnego dostępu, 

 wchodzenia do pomieszczeń służbowych, przechodzenia przez miejsca nieprzeznaczone 

dla publiczności, odgrodzone płotkami lub w inny sposób wydzielone, 

 rzucania wszelkimi przedmiotami, 

 głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, 

 nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym, społecznym, itp. 

 agitacji politycznej. 

12. Służby porządkowe Organizatora lub służby porządkowe i informacyjne odpowiedzialne 

za bezpieczeństwo podczas Imprezy, w razie uznania, że doszło do naruszenia zakazu, o którym mowa 

w ust. 9 i 10, są uprawnione do usunięcia osoby dopuszczającej się takiego naruszenia z Terenu 

Imprezy. 

13. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wstęp na Teren Imprezy jest jednoznaczny z udzieleniem ich 

zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu 

ich wizerunku lub głosu w związku z Imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie 

lub pokazywanie tego wizerunku lub głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym 

Imprezę oraz promocję miasta. Uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Organizatora 

z tego tytułu.  

14. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że Teren Imprezy jest objęty monitoringiem miejskim. 

15. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia, Uczestnicy 

i osoby obecne na Terenie Imprezy powinny: 

 natychmiast powiadomić służby porządkowe i informacyjne lub służby informacyjne 

Organizatora, 

 unikać paniki, 

 stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych, 

 opuścić Teren Imprezy zgodnie z wytycznymi w sposób spokojny. 



16. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z Terenu Imprezy, każdego Uczestnika, który narusza 

zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze Imprezy. Uczestnicy Imprezy 

zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania zieleni, nie 

zaśmiecania Terenu Imprezy. 

17. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazówek i poleceń służb 

porządkowych i informacyjnych Organizatora Imprezy oraz osób odpowiedzialnych za Imprezę. 

 Polecenia te dotyczyć mogą: 

 opuszczenia Terenu Imprezy, w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem sposobu 

zachowania się - przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z Terenu Imprezy, 

 zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo Uczestnikom Imprezy, 

 odmowy wstępu osobom w miejsca na terenie obiektu, które nie są przeznaczone 

dla publiczności, w szczególności dotyczy to pomieszczeń i obszarów techniczno-magazynowych 

i innych związanych z organizacją Imprezy, sceny, zaplecza technicznego, stanowiska realizacji 

dźwięku, zaplecza produkcyjnego imprezy, itp. 

18. Służbom porządkowym i informacyjnym przysługują uprawnienia wynikające z art. 20 ustawy 

z dn. 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1160 z późn. zm.) 

oraz są obowiązane do zachowań zgodnych z art. 22 tejże ustawy: 

 sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w Imprezie, a w przypadku braku 

takich uprawnień – wezwanie ich do opuszczenia Imprezy, 

 legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

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

lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2, ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1160 z późn. zm.), 

 wydawania poleceń osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie 

z niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Parku Miejskiego im. T. Kościuszki w Zgierzu, a w 

przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy, 

 ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie 

dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.    

19. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dn. 20.03.2009 r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1160 z późn. zm.). Decyzję podejmuje 

Organizator lub służba porządkowa Organizatora. 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przebiegu Imprezy oraz prawo do zmiany programu Imprezy 

pod względem artystycznym i czasowym w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.  Za siłę wyższą uznaje się 

zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązania jest 

niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą 

stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie 

zobowiązań Organizatora, artystów, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię 

elektryczną.  

3. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony Uczestnikom przy wejściach na Teren Imprezy oraz 

w punkcie informacyjnym – namiot Urzędu Miasta Zgierza a także dostępny będzie na stronie miasta 

Zgierza: www.miasto.zgierz.pl.  

http://www.miasto.zgierz.pl/

