
                                                                                                                    

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
„FASCYNUJĄCY MECZ Z GWIAZDAMI” ORGANIZOWANEGO

PRZEZ 
„FUNDACJA FASCYNUJĄCY ŚWIAT DZIECKA”

 POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.    Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 
marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628, 829) zwanej dalej „Ustawą”.
2.    Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy, tj. Fundacja Fascynujący Świat Dziecka 43-440 Goleszów 
ul. Cieszyńska 16
3.    Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na 
którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy 
obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4.   Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w 
szczególności postanowienia regulujące:

• obowiązki uczestników imprezy;
• warunki uczestnictwa,
• uprawnienia uczestników imprezy masowej;
• odpowiedzialność uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem.

5.   Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

• „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” – oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym 
pracowników firmy „Cienciała Protection Services” legitymujących się identyfikatorem, do dbania o 
bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i obowiązkami 
wynikającymi  z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Służb Porządkowych i 
Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę 
wystawcy, numer identyfikacyjny, pieczęć i podpis wystawcy,

• „Teren Imprezy Masowej” – Hala Widowiskowo Sportowa 43-400 Cieszyn ul. Sportowa 1 w którym 
przeprowadzana jest impreza masowa w dniu 21.12.2019
w godz 18.00- 21.00  zgodnie z programem imprezy,

• „Uczestnik Imprezy” – oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie,

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE MASOWEJ.

1.   Wstęp na Teren Imprezy Masowej jest bezpłatny, wolny .Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na 
wyłączną odpowiedzialność osób sprawującymi nad nimi opiekę
2.   Zakazuje się wstępu na Imprezę Masową osobie:

• wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do 
powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd 
wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo 
wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 
sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy,
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• znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych 
podobnie działających środków,

• posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, 
materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz napoje 
alkoholowe,

• zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

• używającej elementów odzieży utrudniających jej identyfikację,

3.   Uczestnikom imprezy masowej zakazuje się w szczególności :

• głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, ksenofobicznych, wulgarnych i rasistowskich, 
nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.,

• wstępu widzów do miejsc nieprzeznaczonych dla uczestników imprezy w tym również wchodzenia na 
falochron lub inne instalacje zlokalizowane na terenie imprezy,

• rzucania przedmiotami,
• posiadania i spożywania alkoholu,
• posiadania lub/i zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych lub innych podobnie 

działających środków
• rozniecania i podsycania ognia,
• posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu,
• umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub

w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub wyjść ewakuacyjnych,
• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia 

infrastruktury,
• nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg ewakuacyjnych,

4.  Zabrania się wnoszenia i posiadania na Imprezie Masowej:

• broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń,
• materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz 

wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych,
• pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału szkła,
• pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
• materiałów reklamowych z wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora,
• wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników.

 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY.

 

1.  Uczestnik Imprezy Masowej ma prawo do:

• przebywania na Terenie Imprezy Masowej od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu 
zakończenia Imprezy Masowej.

• informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, sanitarnych oraz udogodnieniach, a 
także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora,

• korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno – sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego 
użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

• korzystania z pomocy medycznej na Terenie Imprezy Masowej,
• zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód 

powstałych w trakcie trwania Imprezy Masowej.
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2.   Uczestnik Imprezy Masowej jest zobowiązany :

• stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw 
bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich 
sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

• nie zakłócać porządku publicznego,
• przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,
• nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Terenie Imprezy Masowej,
• stosować się do zarządzeń i poleceń służb Organizatora, spikera a w przypadku interwencji 

funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej lub innych uprawnionych organów – do wykonywania ich 
poleceń.

 

ZASADY PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA

1. Zabronione jest tarasowanie bądź zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb 
ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji gaśniczej lub 
ratowniczej. 
2. Organizatorzy zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom imprezy oraz porządek w czasie jej trwania, poprzez:

• powołanie służb porządkowych i informacyjnych wyróżniających się jednolitym umundurowaniem i 
oznakowaniem oraz posiadaniem odpowiednich identyfikatorów, 

• powołanie kierownika ds. bezpieczeństwa, kierującego i organizującego pracę służb porządkowych, 
• zapewnienie pomocy medycznej oraz zaplecza sanitarnego, 
• odpowiednie oznakowanie terenu imprezy, 
• Powołane przez Organizatorów służby porządkowe są uprawnione do: 
• sprawdzania uprawnień do uczestnictwa w imprezie, 
• legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 
• przeglądania zawartości bagaży lub odzieży uczestników imprezy, w przypadku podejrzenia, iż osoby te 

wnoszą na teren imprezy lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. II.3 niniejszego Regulaminu, 
• wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się 

niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do 
opuszczenia imprezy, 

• stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony w 
przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych 
lub inną osobę, 

• ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

4. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami prawa. 
5. Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie przeciwpożarowe imprezy poprzez m.in.: 

• znajomość rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasad postępowania na 
wypadek pożaru przez służby porządkowe i informacyjne, pracowników obsługi i Organizatorów, 

• przeszkolenie służb porządkowych w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania 
odpowiednich służb ratowniczych, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i udzielenia pierwszej 
pomocy medycznej. 

6. Organizatorzy, w zakresie określonym przepisami prawa, są uprawnieni do utrwalania imprezy, a w 
szczególności zachowania jej uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
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PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY.

 

1.Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów Ustawy o 
bezpieczeństwie imprez masowych, a w szczególności:

• Art. 54. 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu 
obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, 
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. 

• Art. 55. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w 
czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 
zł.

• Art. 56. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, 
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

• Art. 57a. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub 
przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł;

• Art. 59. 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. 
o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm. ), wyroby pirotechniczne, materiały 
pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega 
grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5. 2. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby 
nie stanowiły własności sprawcy

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1.  Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z Regulaminem Imprezy Masowej 
zgodnie z przepisami Ustawy usuwane są z terenu Imprezy Masowej, bądź zostaną przekazane Policji.
2.  Osobom, którym odmówiono wstępu lub przebywania lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy Masowej z 
powodu naruszenia Regulaminu Imprezy Masowej lub Ustawy nie przysługuje prawo do odszkodowania.
3.  Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej 
zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy Masowej.
6.  Niniejszy Regulamin jest dostępny:

• w punktach informacyjnych oraz przy wejściach na Terenie Imprezy Masowej.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 grudzień 2019 roku i przestaje obowiązywać po zakończeniu Imprezy 
Masowej.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia trwania imprezy masowej.
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