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REGULAMIN  IMPREZY  MASOWEJ 
DOŻYNKI  WOJEWÓDZKIE  RADAWIEC  2011 

 
 

§ 1. 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr  62,  poz. 504 z późn. zm.) 
w związku z  organizacją w  dniu  28 sierpnia 2011 r. w godzinach od 1100 do 2230 
imprezy pn. „Dożynki Wojewódzkie Radawiec 2011” na terenie lotniska w Radawcu, 
zwanej dalej imprezą.  
„Dożynki Wojewódzkie Radawiec 2011” będą imprezą masową w rozumieniu ww. 
ustawy, w godzinach od 1700 do 2230. 

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą 
przebywały na jej terenie. 

3. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez 
określenie warunków uczestnictwa i zasad zachowania się osób obecnych na imprezie. 
Regulamin zawiera m. in. zasady korzystania z terenu imprezy oraz z urządzeń 
znajdujących się na tym terenie.   

4. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie 
w czasie jej trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym 
regulaminie. 

5. Użyte w dalszej części regulaminu określenia oznaczają: 
1) teren imprezy – miejsce wydzielone dla potrzeb przeprowadzenia imprezy, 

znajdujące się we wschodniej części lotniska w Radawcu; 
2) organizator imprezy – samorządy i instytucje włączające się w organizację imprezy 

zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji „Dożynek Wojewódzkich 
Radawiec 2011” tj.: 

a) Samorząd Województwa Lubelskiego, 
b) Wojewoda Lubelski, 
c) Samorząd Powiatu Lubelskiego, 
d) Samorząd Gminy Konopnica, 
e) Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie; 

3) uczestnik imprezy – osoba obecna na imprezie, w tym m.in. widzowie, 
przedstawiciele instytucji samorządowych, Policja, jednostki straży pożarnej, służba 
medyczna, przedstawiciele organizatora imprezy, pracownicy firmy „Grupa 
Ochrony Biznesu” sp. j., osoby z obsługi technicznej; 

4) służby porządkowe imprezy – powołane przez organizatora osoby, legitymujące się 
identyfikatorem i wyposażone w oznakowany ubiór;  

5) służby informacyjne imprezy - powołane przez organizatora osoby, legitymujące się 
identyfikatorem i wyposażone w oznakowany ubiór. 

 
§ 2. 

PRAWA  I  OBOWIĄZKI   UCZESTNIKÓW  IMPREZY 
 
1. Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny. 
2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych 

i  na ich odpowiedzialność.  
3. Uczestnik  imprezy  jest  zobowiązany do: 

1) utrzymywania ładu i czystości; 
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2) przestrzegania porządku publicznego;  
3) zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych 

osób obecnych na imprezie;  
4) podporządkowywania się poleceniom wydawanym przez organizatora, służby 

porządkowe i  informacyjne; 
5) zachowywania się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz 

regulaminu terenu imprezy. 
4. Osobom wchodzącym i znajdującym się na terenie imprezy zabrania się: 

1) wnoszenia przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk; 
2) wnoszenia broni, amunicji, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych 

oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych; 
3) wnoszenia alkoholu; 
4) przebywania w stanie nietrzeźwym; 
5) wnoszenia i zażywania środków odurzających;  
6) wnoszenia substancji psychotropowych; 
7) używania wulgarnych  słów i określeń; 
8) gier hazardowych oraz prowadzenia hazardu bez wymaganego zezwolenia; 
9) wnoszenia oraz posługiwania się substancjami palnymi, żrącymi i farbującymi; 
10) niszczenia urządzeń, instalacji technicznych, tablic informacyjnych, koszy 

na śmiecie i wszystkich innych rzeczy znajdujących się na terenie imprezy; 
11) wywoływania zajść przy użyciu siły fizycznej; 
12) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu imprezy. 

5. Osoby biorące udział w imprezie nie mogą filmować i nagrywać koncertu oraz w żaden 
inny sposób rejestrować dźwięku i obrazu podczas wykonywania przez artystę występu. 

6. Zakaz wstępu na imprezę dotyczy osoby:  
1) o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a-d ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 

o  bezpieczeństwie  imprez  masowych (Dz. U. Nr  62,  poz. 504 z późn. zm.); 
2) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych  lub  innych  środków  podobnie  działających; 
3) posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub 

substancje, o których mowa w ust. 4; 
4) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.     
 

§ 3. 

ZASADY  ORGANIZACYJNE  I  PORZĄDKOWE 

1. Organizator imprezy zobowiązany jest do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa 
imprezy zgodnie z  ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 
(Dz. U. Nr  62,  poz. 504 z późn. zm.). 

2. Organizator imprezy odpowiedzialny jest za:  
1) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego; 
2) zapewnienie udziału w imprezie służb porządkowych i informacyjnych odpowiednio 

wyszkolonych oraz wyposażonych; 
3) zapewnienie udziału w imprezie kierownika do spraw bezpieczeństwa;  
4) zapewnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego; 
5) wyznaczenie dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji; 
6) zapewnienie warunków do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami 

biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy; 
7) zapewnienie sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych 

niezbędnych przy zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych; 
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8) zapewnienie pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy. 
3. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) rzeczy i przedmioty pozostawione bez opieki; 
2) obrażenia na ciele powstałe wskutek własnej nieostrożności uczestników imprezy. 

4. Służby  porządkowe  i  informacyjne  są  uprawnione do: 
1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie, 

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

2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 
3)   przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby 

te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w § 2 ust. 4; 
4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny 

lub  zachowującym się niezgodnie z niniejszym regulaminem lub regulaminem 
terenu imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich 
do opuszczenia imprezy; 

5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 
zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się 
czynów zabronionych. 
 

§ 4. 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny: 
1) na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl/dozynki; 
2) wywieszony na tablicach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie imprezy; 
3) w siedzibie organizatora. 

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie stosuje się 
przepisy  ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 
Nr  62,  poz. 504 z późn. zm.). 

http://www.powiat.lublin.pl/

