
Załącznik nr 7

REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ
„FINAŁ DNI ŚWIEBODZINA 2022”

w dniach: 27.05.2022 r., w godz. 20:30 – 24:00
oraz 28.05.2022 r., w godz. 20:30 – 24:00

1. W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  uczestnikom  Imprezy,  podjęto  działania  wynikające

z przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009  r.  o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.

z 2009 r. Nr 62 poz. 504 z późniejszymi zmianami). 

2. Regulamin  jest  wydany  przez  Organizatora  imprezy,  tj.:  Świebodziński  Dom  Kultury

z siedzibą w Świebodzinie, przy ul. Piłsudskiego 39/41. 

3. Teren  imprezy  masowej  znajduje  się  na  boisku  sportowym  (płyta  boczna)  przy  Stadionie

Miejskim w Świebodzinie. 

4. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów, na których

Regulamin został wydany.

5. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.

6. Osoby  przebywające  na  terenie  imprezy  mają  obowiązek  stosowania  się  do  zaleceń  

pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

7. Na teren imprezy oraz w trakcie jej trwania zabrania się wnoszenia i posiadania: broni

lub  innych  niebezpiecznych  przedmiotów,  przedmiotów  uznanych  przez  ochronę  za

niebezpieczne,  materiałów  wybuchowych,  wyrobów  pirotechnicznych,  materiałów

pożarowo  niebezpiecznych,  napojów  alkoholowych,  innych  napojów  w opakowaniach

metalowych i szklanych oraz w opakowaniach plastikowych o pojemności powyżej 0,5

litra, środków odurzających lub substancji psychotropowych, urządzeń mechanicznych

i elektronicznych mogących przeszkadzać w odbiorze koncertów. 

8. Służby porządkowe Organizatora imprezy - pracownicy ochrony,  posiadający odpowiednie  

identyfikatory mają prawo:

a)       legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

b)       przeglądania zawartości bagaży,  odzieży osób, w przypadku podejrzenia,  że osoby te

wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

9.   Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków 

odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 

7. Regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 8a i 8b 



Regulaminu  oraz  osoby,  wobec  których  została  orzeczona  kara  zakazu  wstępu  na

imprezy masowe.

10.  Z  terenu  imprezy  będą  usuwane  osoby,  które  swoim  zachowaniem  zakłócają  porządek

publiczny, przeszkadzają innym uczestnikom imprezy w odbiorze koncertów  lub zachowują się

niezgodnie z Regulaminem imprezy.

11. Osoby  stwarzające  w  sposób  oczywisty  bezpośrednie  zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia

ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji.

12.  Uczestnicy  na  teren  imprezy  wchodzą  i  wychodzą  w  wyznaczonych  przez  Organizatora

miejscach. Zabrania się wchodzenia na teren imprezy przez ogrodzenie, siadania na ogrodzeniu

oraz wchodzenia w innych miejscach niewyznaczonych w tym celu. 

13. W trakcie trwania koncertów obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania. 

14. Dzieci do 8. roku życia nie będą wpuszczane na teren imprezy bez opieki osoby dorosłej.

15. Osoby nie przestrzegające Regulaminu będą podlegać karze zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca

2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504, z późn. zm.) oraz

Kodeksu Cywilnego. 

16.  Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

17.  Regulamin  podany  jest  do  publicznej  wiadomości  przez:  konferansjerów  ze  sceny  przed

rozpoczeciem imprezy; udostępniony w formie afiszów przy wejściach na teren imprezy; na

stronie internetowej organizatora: www.sdk.swiebodzin.pl. 

http://www.sdk.swiebodzin.pl/

