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1. Wszystkie osoby znajdujące się na placu uroczystości są zobowiązane zachowywać się  

w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać regulaminu miejsca 
imprezy oraz podporządkować się poleceniom służb porządkowych. 

 
2. Nie mają wstępu na teren uroczystości : 

- osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe, 
- osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby 

pirotechniczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia, 
- odmawiające pokazania bagażu, w przypadku podejrzenia, że osoby mają w/w 

przedmioty, 
- osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzający 

zagrożenie, 
- osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem 

zaopatrzonym w fotografię i adres. 
 

3. Zabrania się: 
- przechodzenie przez ogrodzenie, 
- wchodzenia na scenę, 
- przebywania na placu uroczystości w stanie upojenia alkoholowego, 
- umieszczania haseł politycznych oraz reklam bez zgody organizatorów. 

 
4. Stoiska handlowe, promocyjne mogą być organizowane tylko za zgodą organizatorów  

i zlokalizowane w określonych miejscach. 
 
5. Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione lub zagubione oraz za wypadki 

powstałe z winy uczestnika imprezy. 
 
6. Każda osoba zakłócająca imprezę usunięta zostanie przez służby porządkowe,  

a w przypadku oporu – przekazana policji. 
- terenem działania służb porządkowych jest plac uroczystości, 
- służby porządkowe i techniczne organizatorów posiadają identyfikatory. 

 
7. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy 

powinny: 
- natychmiast powiadomić służby porządkowe, 
- użyć sprzętu gaśniczego, 
- stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez 

głośniki, 
- kierować się do przejść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami, 
- nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym. 
 

8. Stoiska handlowe, wesołe miasteczko oraz inne stoiska promocyjne zobowiązane są do 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa p. poż. Posiadać podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice). 

 
9. Kary – Kto nie wykonuje polecenia porządkowego wydanego na podstawie ustawy przez 

organizatora imprezy lub służby porządkowe podlega karze aresztu, ograniczenia wolności 
albo grzywny nie niższej niż 1.000 zł.  
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