
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ „Legnickie Pole 1241” 

Miejsce imprezy – Teren zielony przy ul. Księżnej Anny w Legnickim Polu 

w dniach 18.06.2022 r. 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów Ustawa z dnia 

20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171, z 2021 r. poz. 2490), 

zwanej dalej: „Ustawą” oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

2. Regulamin jest wydany przez Organizatora imprezy – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu 

(zwanego dalej: „Organizatorem”) pod nazwą: "Legnickie Pole 1241” (zwanej dalej: „Imprezą”), która 

odbędzie się w dniach 18.06.2022 roku w Legnickim Polu, tj. teren zielony przy. ul. Księżnej Anny. 

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. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób 

obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także 

urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy. 

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

a) „Służby Porządkowe” - oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracownicy agencji ochrony 

osób lub mienia, legitymując się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących  

w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone  

w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, 

pieczęć i podpis wystawcy. 

b) „Teren Imprezy” - oznacza miejsce, na którym przeprowadzana jest Impreza. 

c) „Uczestnik Imprezy” - oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie. Uczestnikiem Imprezy może być osoba 

nieletnia (pod opieką osoby pełnoletniej i na wyłączną odpowiedzialność osoby pełnoletniej, pod której 

pieczą pozostaje). 

 

II WSTĘP NA TEREN IMPREZY: 

6. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom: 

a) nieposiadającym dokumentu tożsamości, 

b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub 

innych podobnie działających środków, 

c) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których 

mowa w pkt. 10 Regulaminu, 

d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie 

bezpieczeństwa lub porządku Imprezy, 

e) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację, 

f) posiadającym plastikowe lub szklane pojemniki lub puszki itp., 

g) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty. 

Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych. 

 

III ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY: 

7. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania 

Imprezy, poprzez m.in.: 

a) Służby Porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru; 

b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i informacyjnymi 

organizującego pracę Służb; 

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego; 



8. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane 

są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa 

zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z obowiązującymi 

przepisami prawa. Osoby nieletnie przebywające na terenie Imprezy przebywają pod opieką osób dorosłych, 

które sprawują nad nimi pieczę. 

9. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani 

są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, 

a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic 

informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, 

itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

10. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: 

 broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,  

 materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 

 materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

 środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez zgody 

Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy. 

11. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania 

przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające 

na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające 

znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi 

rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania 

przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego 

albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich 

postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, 

a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu. 

12. Służby Porządkowe legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione 

zgodnie z przepisami Ustawy do: 

a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku 

stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej; 

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą 

lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171, z 2021 r. poz. 2490) wydawania 

poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z 

regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych 

poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej; 

d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr 

powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. 

 W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013r. O środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418, 2447, z 2022 r. poz. 655) służby porządkowe mogą 

użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 

lit. a tej ustawy 

 Użycie środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentowanie tego użycia odbywa się na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

 Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie 

godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte. 



13. Służby Porządkowe zobowiązane są usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które 

swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu 

(terenu) lub regulaminem imprezy masowej. 

14. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażone 

m.in. w: 

a) Łączność bezprzewodową, 

b) Latarki elektryczne, 

c) Środki opatrunkowe, 

d) Środki transportu, 

e) Inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej. 

15. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie 

i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę 

osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy. 

16. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych 

przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo 

niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje 

ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu 

sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.  

17. Służby Porządkowe usuną w trybie natychmiastowym z terenu imprezy osoby które  nie wykonują polecenia 

porządkowego, wydanego przez Organizatora Imprezy. 

18. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub zaszła potrzeba usunięcia ich 

z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą nie przysługują żadne roszczenia.  

19. Sprzęt obsługujący Imprezę, ulokowany jest na Terenie Imprezy: 1 scena koncertowa, sprzęt nagłośnieniowy 

i oświetleniowy; wygrodzenia (barierki ochronne). Teren sceny jest niedostępny dla publiczności i został 

odpowiednio oznakowany. 

20. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy: 

 Zaplecze sanitarne, 

 Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne, 

 Punkt medyczny, 

 Punkt informacyjny. 

21. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zapewnienie, że: 

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu 

gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru; 

b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu 

alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy 

medycznej. 

 

IV PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY: 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie 

będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, 

np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu 

pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. Organizator zastrzega 

sobie prawo zmiany programu imprezy ze względów atmosferycznych. 

24. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe 

przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy 

uczestniczą w niej na własne ryzyko. 

25. Uczestnik ma obowiązek stosować się do regulaminu i Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 



26. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie Imprezy powinny: 

natychmiast powiadomić Służby Porządkowe Organizatora, unikać paniki, stosować się do poleceń 

i Komunikatów Służb Porządkowych Organizatora, w sposób spokojny i opanowany kierować się do wyjścia, 

nie utrudniać dojazdu i prowadzenia akcji służbom ratowniczym. 

 

V PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY: 

27. 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 

grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 

2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nie przeznaczonym 

dla publiczności. 

28. Art. 55. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie 

trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 

29. Art. 56. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia 

wolności albo grzywnie nie niższej niż 2 000 zł. 

30. 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 2020 r. poz. 955, z 2022 r. poz. 275), 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. 

31. Art. 60. 2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, 

zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza 

masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie 

mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 

2. 3. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza 

nietykalność cielesną członka służby przodkowej lub służby informacyjnej. 

4. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1—3, używa elementu odzieży lub przedmiotu 

do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie 

mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy 

do lat 5. 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

32. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. 

33. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator. 

34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się 

zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe 

lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią 

w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię 

elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych 

w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

35. Niniejszy Regulamin jest dostępny u Organizatora Imprezy, w wyznaczonych punktach na Terenie Imprezy. 

36. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

37. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy. 

38. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.06.2022 roku.` 


