
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.  

REGULAMIN IMPREZY  
Promującej markę „MIASTO TKACZY” 

 
 

§1 
ZAKRES OBOWIAZYWANIA 

1. Niniejsza Regulamin obowiązuje podczas imprezy masowej promującej markę „Miasto Tkaczy” 

zwanej dalej "Imprezą" w dniu 16 września 2012 r. w godz. 1200–2200 na terenie Parku Kulturowego 

Miasto Tkaczy na posesji mieszczącej się przy ul. ks. Szczepana Rembowskiego 4 organizowanej 

przez Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, zwanego dalej „Organizatorem”. 

2. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego 

terenu, przepisom ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 62, poz. 504 ze zm). 

3. Wejście i przebywanie osób na terenie imprezy oznacza, że w pełni akceptują one i będą się 

stosować do postanowień Regulaminu. 

4. Wejście na Imprezę jest dozwolone jedynie poprzez miejsca wyznaczone, które są zlokalizowane: 

od ul. ks. Szczepana Rembowskiego 4. 

5. Wstęp na Imprezę jest bezpłatny. 

 

§2 
KONTROLA I ZACHOWANIE 

1. Osoby obecne na imprezie maja obowiązek zachowywać sie w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulamin 

obiektu i imprezy. 

2. Każda z osób jest obowiązana na wezwanie okazać służbie porządkowej dowód tożsamości 

(legitymacja, dowód osobisty). 

3. Każda z osób zobowiązana jest stosować sie do zarządzeń i poleceń policji, służb porządkowych 

oraz spikera. 

4. Organizator odmówi wstępu na teren imprezy osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie 

zakazu wstępu na imprezy masowe. 

5. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu, działa poprzez pracowników ochrony 

koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkowa i informacyjną organizatora imprezy, której 

zostały powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy. 

 
§3 

ZAKAZY 
Zakazuje się: 

a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego 

użytku szczególnie fasady, płoty, płotki, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, 

maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy, 
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b) wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów i oznakowane tablica „ZAKAZ 

WSTĘPU DLA PUBLICZNOŚCI” (np. scena, zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne, 

pomieszczenia służbowe), 

c) rzucania wszelkimi przedmiotami, 

d) używanie słów wulgarnych i obraźliwych, śpiewania obscenicznych piosenek lub naruszających 

dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób, 

e) okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących 

stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, 

wyznanie, wiek przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu, 

f)  rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących, 

g) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania, 

h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz zaśmiecania terenu 

imprezy, 

i) wnoszenia na teren imprezy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 

wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków 

odurzających, 

j) wnoszenia napojów w twardych opakowaniach w szczególności wykonanych ze szkła, metalu 

lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, 

k) spożywania alkoholu na jej terenie, 

l) wprowadzania zwierząt. 

 
§4 

UPRAWNIENIA SŁUŻB 

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

20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 ze zm.) oraz są 

obowiązane do zachowań zgodnych z art. 22 tejże ustawy.  

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dn. 20.03.2009 r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 152, 

poz. 1021, z 2011 r. Nr 217, poz. 1280). 

 

§5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy będą pociągnięte 

do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Osoby znajdujące sie na imprezie, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać 

zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub, które wniosą wbrew 
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zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy 

lub przekazane Policji. 

3. Wszelkie uwagi, skargi i wnioski dotyczące niniejszego regulaminu można składać w Urzędzie 

Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz. 

 
§6 

WYSTAWCY 
1. Podczas trwania imprezy w pasie ruchu drogowego ul. Narutowicza zostanie wydzielony pasaż 

wystawienniczo-handlowy z ekspozycją ok. 10 stoisk z rękodziełem i pamiątkami „Miasta Tkaczy”.  

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy organizator przygotował zmianę 

organizacji ruchu na ulicy Narutowicza dostosowaną do potrzeb realizacji tego przedsięwzięcia. 

3. Organizator dokona subiektywnej weryfikacji zgłoszonych wystawców celem dopuszczenia 

do udziału w ekspozycji stoisk tylko wystawców zapewniających możliwość zachowania charakteru 

i potrzeb organizowanej imprezy.   

4. O rozmieszczeniu stoisk wystawców decyduje Organizator. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wpływu na zagospodarowanie stoisk wystawców 

w uzasadnionych przypadkach. 

6. Przedstawiciel Organizatora dokona rejestracji oraz wyposaży wystawców w odpowiednie 

identyfikatory w godzinach 08.30-10.30. 

7. Wystawcy będą prezentować się w namiotach wystawienniczych w godzinach 11.00-20.00. 

8. Aranżacja stoisk może odbywać się w dniu 16 września 2012 r. w godzinach 08.30-11.00. 

9. Wjazd i wyjazd samochodów (wymagane wcześniejsze zgłoszenie danych pojazdu) na teren 

ul. Narutowicza odbywa sie w godzinach 08.30-11.00. 

10. Sprzątanie stoisk przez Wystawców odbywa sie w dniu 16 czerwca 2012 r., jednak nie wcześniej niż 

o godzinie 18.00, wyjazd z terenu ul. Narutowicza możliwy będzie po godz. 22.00. 

11. Wystawcy zobowiązani są do zachowania czystości i porządku na stoisku. 

12. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnych, ochrony ppoż., bhp w czasie 

prezentacji stoiska. 

 
§7 

UDOSTĘPNIENIE REGULAMINU 
Regulamin dostępny będzie przy wejściu na teren Imprezy oraz w Internecie na stronie miasta Zgierza: 

www.miasto.zgierz.pl  

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

