REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
artystyczno - rozrywkowej
Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz.U. 2013, poz. 611, 628, 829) postanawia się co następuje:
Rozdział I
Zakres obowiązywania
§1
1. Wprowadza się „Regulamin imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej”, zwany dalej
regulaminem, zorganizowanej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych, zwanej dalej UoBIM przez Białostocki Ośrodek
Kultury zwanej dalej imprezą.
2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na
imprezie, zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym odzwierciedla postanowienia
porządkowe regulujące:
1) wstęp osoby na teren imprezy;
2) obowiązki uczestnika imprezy;
3) zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować;
4) prawa uczestnika imprezy;
5) zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy, za zachowanie sprzeczne
z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień
niniejszego regulaminu.
3. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.
Rozdział II
Wstęp na imprezę
§2
1. Wstęp na teren imprezy jest odpłatny i przysługuje wszystkim osobom, które posiadają
uprawniający do tego bilet wstępu lub odpowiednią wejściówkę.
2. Odmawia się wstępu na teren imprezy osobie:
1) wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i czasie trwania imprezy
może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy;
2) wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową;
3) która nie poddaje się czynnościom realizowanym zgodnie z UoBIM przez pracowników
służb porządkowej i informacyjnej organizatora imprezy, tj. w zakresie:
- legitymowania w celu ustalenia tożsamości,
- przeglądania zawartości bagażu i odzieży - w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą
lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie;
4) nie podporządkowuje się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie
regulaminów obiektu lub imprezy.
3. Weryfikacja osób wchodzących na imprezę pozostaje w gestii organizatora imprezy
realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa oraz
podległych mu pracowników służby porządkowej i informacyjnej - odpowiednio
oznakowanych, w tym w identyfikatory wydane przez organizatora imprezy umieszczone
w widocznym miejscu.
§3
Na teren imprezy może wejść oraz następnie w niej uczestniczyć wyłącznie osoba,
która ukończyła 13 lat oraz:
1) gdy nie ukończyła 13 roku życia – pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej;

2) nie jest pod działaniem, środków odurzających, psychotropowych lub innych
działających podobnie, a aktualny stan jej trzeźwości daje rękojmię poszanowania
obowiązującego porządku prawnego;
3) nie narusza postanowień wynikających z regulaminu obiektu lub imprezy.
Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy
§4
Uczestnik imprezy jest obowiązany:
1) przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora;
2) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie
zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie – przestrzegając przepisów
UoBIM oraz postanowień wynikających z regulaminów obiektu oraz imprezy masowej;
3) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej
organizatora imprezy oraz funkcjonariuszy: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży
Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb
i organów. Ze względów bezpieczeństwa może być przy tym zobowiązany do
określonego zachowania, w tym do niezwłocznego opuszczenia terenu imprezy.
Rozdział IV
Zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować
§5
1. Zabrania się uczestnikom imprezy wnoszenia i posiadania na imprezie:
1) przedmiotów, które ze względu na swoją istotę lub użycie mogą zagrażać bezpieczeństwu
osób lub mienia, np.:
 broń, w tym: palna, biała, pneumatyczna, gazowa i inna. Zakaz dotyczy także osób
uprawnionych do posiadania broni, z wyłączeniem funkcjonariuszy Policji oraz innych
służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych,
 materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów potencjalnie
pożarowo niebezpiecznych, np.: fajerwerków, kul świecących, rac oraz innych
podobnie działających lub podobnie łatwo palnych przedmiotów,
 pojemników do rozpylania: substancji łzawiących, duszących, żrących lub farbujących,
 noży, maczet, siekier, kijów (w tym drzewców do flag i transparentów), pałek (w tym
używanych w grach sportowych), prętów i innych przedmiotów wykonanych z metalu
(w tym: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.), parasoli, butelek, kubków,
dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału, itp.;
2) środków odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie;
3) jakichkolwiek płynów, napojów, w tym napojów alkoholowych.
2. Zabrania się uczestnikom imprezy:
1) używania przedmiotów, o których w punkcie 1;
2) rzucania przedmiotami;
3) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
4) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
5) zaśmiecania terenu imprezy masowej;
6) niszczenia infrastruktury imprezy lub obiektu.
3. Zabrania się uczestnikowi imprezy wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla
publiczności.
4. Zabrania się, bez pisemnej zgody organizatora, wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na
teren imprezy zwierząt.
Rozdział V
Uprawnienia uczestnika imprezy
§6

1. Uczestnik imprezy ma prawo:
1) przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia
obiektu/terenu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy;
2) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje, co jest
ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie
obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem.
2. Uczestnik imprezy jest uprawniony do:
1) zgłoszenia przedstawicielom organizatora, np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa,
poniesionych przez niego szkód - w trakcie i na terenie imprezy,
2) składania skarg.
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§7
1. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku
w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu,
zapisu wideo i audio z imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym
świecie.
2. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania
radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy może odbywać
się wyłącznie za pisemną zgodą organizatora imprezy.
§8
1. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego
regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji celem pociągnięcia do
odpowiedzialności.
2. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez
uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku.
§9
Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom imprezy masowej poprzez umieszczenie
go na tablicach informacyjnych w okolicach wejścia na teren imprezy.

