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REGULAMIN   TERENU   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”. 

2. Miejscem imprezy jest wschodnia część lotniska w Radawcu, użyczona przez 
właściciela stosownym porozumieniem.  

3. Przed korzystaniem z terenu imprezy oraz z urządzeń znajdujących się na nim należy 
zapoznać się z niniejszym regulaminem wydanym przez organizatora imprezy.  

4. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez 
określenie warunków uczestnictwa i zasad zachowania się osób obecnych na terenie 
imprezy w czasie jej trwania. Regulamin zawiera m. in.: 

1) zasady korzystania z terenu imprezy; 
2) zasady korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie imprezy; 
3) informacje o sposobie udostępnienia niniejszego regulaminu uczestnikom imprezy. 

 
§ 2. 

PRAWA  I  OBOWIĄZKI   UCZESTNIKÓW  IMPREZY 
 

1. Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny. 
2. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania wyłącznie 

pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.  
3. Osobom wchodzącym i znajdującym się na terenie imprezy zabrania się: 

1) wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów; 
2) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów pożarowo 

niebezpiecznych; 
3) wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych; 
4) przebywania w stanie nietrzeźwym; 
5) zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych; 
6) używania wulgarnych słów i określeń; 
7) gier hazardowych oraz prowadzenia hazardu bez wymaganego zezwolenia; 
8) wnoszenia oraz posługiwania się substancjami palnymi, żrącymi, odurzającymi 

i  farbującymi; 
9) wywoływania zajść przy użyciu siły fizycznej; 
10) niszczenia urządzeń, instalacji technicznych, tablic informacyjnych, koszy 

na śmieci i wszystkich innych rzeczy znajdujących się na terenie imprezy; 
11) samowolnego korzystania z instalacji elektrycznej i jakichkolwiek odbiorników 

elektrycznych; 
12) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu imprezy; 
13) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów; 
14) wchodzenia na tymczasowe obiekty budowlane, płoty, barierki ochronne, drzewa, 

słupy, maszty wszelkiego rodzaju oraz urządzenia (np. oświetleniowe); 
15) wprowadzania psów i innych zwierząt; 
16) rozniecania ognia. 
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4. Uczestnicy imprezy na jej terenie mają obowiązek:  
1) zachowywać się w sposób nie zagrażający porządkowi publicznemu oraz 

bezpieczeństwu swojemu i innych osób; 
2) wypełniać polecenia wydawane przez organizatora, służby porządkowe 

i informacyjne; 
3) respektować postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie oraz w regulaminie 

imprezy. 
 

§ 3. 

ZASADY  ORGANIZACYJNE  I  PORZĄDKOWE 
 

1. W przypadku wystąpienia urazu ciała lub innych dolegliwości zdrowotnych należy 
niezwłocznie zgłosić się do najbliższego punktu pomocy medycznej znajdującego się na 
terenie imprezy.  

2. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest 
równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie 
lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz 
na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku w związku 
z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. 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. 

4. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia osoby obecne 
na terenie imprezy powinny: 

1) natychmiast powiadomić służby porządkowe; 
2) zachować spokój i unikać paniki; 
3) stosować się do poleceń służb porządkowych oraz nadawanych komunikatów; 
4) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym. 

5. W sytuacji powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować 
zgodnie z „Instrukcją postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego 
miejscowego zagrożenia na terenie lotniska w Radawcu podczas Dożynek 
Wojewódzkich Radawiec 2011 w dniu 28 sierpnia 2011 r.” znajdującą się w punkcie 
informacyjnym przy scenie.  

6. Służby porządkowe są obowiązane usunąć z terenu imprezy osobę: 
1) która swoim zachowaniem zakłóca porządek publiczny; 
2) która zachowuje się niezgodnie z niniejszym regulaminem lub regulaminem 
imprezy; 

3) o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 
o  bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.). 

7. W razie zaistniałych wątpliwości i nieporozumień należy zgłaszać się do odpowiednio 
oznakowanych służb porządkowych lub służb informacyjnych, bądź też do osób 
obsługujących imprezę, legitymujących się identyfikatorem. 

 
§ 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/

