
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
I L?.O7.z0tgr. - Festiwal Muzyczny Undergramy,

I 03.08.2019r. - Biesiada Disco Polo,

I 10.08.2019r. - Clubbing w Parku,

I 31.08.2019r. - Poiegnanie Lata

Poni2sze okre6lenia u2ywane w Regulaminie bqdq mialy nastqpujqce znaczenie:

o ,,sluiby porzqdkowe i informacyjne" oznacza powolane przez organizatora osoby, w tym

pracownik6w agencji ochrony i mienia do dbania o bezpieczefistwo os6b uczestniczqcych

w imprezie; cztonkowie stu2b porzqdkowych i informacyjnych posiadajq identyfikatory

umieszczone w widocznym miejscu, zawierajqce: nazwq firmy, numer identyfikacyjny i fotografiq,

okres wa2no6ci, pieczqi i podpis wystawcy,

. ,,teren imprezy" oznacza teren Amfiteatru Parku Miejskiego im. G. Ciechowskiego w Tczewie,

. ,,uczestnik imprezy" oznacza osobq uczestniczqcq w imprezie.

Sr
L. Niniejszy regulamin wydany zostaje na podstawie przepis6w ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o

bezpieczeristwie imprez masowych oraz na podstawie przepis6w kodeksu cywilnego.

2. Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy * Centrum Kultury i Sztuki, 83-1L0 Tczew, ul.
Kard. S. Wyszyriskiego 1"0, i dotyczy powy2ej imprez masowych - organizowanych na terenie
Amfiteatru Parku Miejskiego im. G. Ciechowskiego w Tczewie.

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich os6b, kt6re w czasie trwania imprezy bqdq przebywafy
na terenie, na kt6rym przeprowadzana jest impreza. Ka2da osoba przebywajqca na tym terenie
w czasie trwania imprezy obowiqzana jest stosowai siq do postanowieri niniejszego regulaminu.

5z
1. Wstep i przebywanie na terenie i w czasie trwania imprezy sq odpfatne, na podstawie wa2nych i

obowiqzujqcych bilet6w, zaproszef i akredytacji.

Bilety kosztujq:

o 2O zl - w przedsprzeda2y. Bilety w przedsprzedaiy mo2na zakupii w kasie CKIS - ul. Kard. S.

Wyszyriskiego 10, Tczew I u b i nternetowo - https://ckis. interticket. p l,

o 30 zl - w dniu wydarzenia. Bilety dostqpne w kasie CKIS - w Amfiteatrze Parku Miejskiego im.

G. Ciechowskiego w Tczewie - kasa czynna na godzinq przed danym wydarzeniem lub

i nternetowo pod ad resem : https://ckis. i nterticket. pl.

2. Organizator nie przewiduje zni2ek na zakup bilet6w na wymienione powy2ej imprezy plenerowe.

3. Nie sq przewidziane ulgi dla dziec! i mfodzie2y - uczestniczq oni w danej imprezie pod warunkiem

posiadania wa2nego biletu oraz wg ponizszych zasad:

o dzieci do 13 lat - tylko z pelnoletnim opiekunem i na odpowiedzialnoS6 opiekuna,

. osoby w wieku 13 - L6 lat * mogq uczestniczyi w imprezie pod warunkiem posiadania podpisanej

zgody opiekun6w prawnych na uczestnictwo w imprezie, kt6rej wz6r stanowi zalqcznik nr 1 do

niniejszego Regulamin u.

4. Bilet upowa2nia Uczestnika wylqcznie do jednorazowego wej6cia na teren lmprezy. Powy2sze

oznaczat 2e po opuszczeniu terenu lmprezy dotychczasowy bilet nie uprawnia do ponownego wejScia

na jej teren.

5. Poprzez zakup biletu i wstqp na teren imprezy uczestnik akceptuje Regulamin lmprezy i jest

zobowiqzany do jego przestrzegania przez caly okres swojej obecnoici podczas i na terenie Imprezy.



5s
1. Zabrania siq wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:

n broni lub innych niebezpiecznych przedmiot6w,

e materiat6wwybuchowych,

. wyrob6w pirotechnicznych,

" material6w po2arowo niebezpiecznych,

. napoj6w alkoholowych - innych napoj6w /wyiqtek - woda mineralna o pojemno6ci do 0,5 l,

plastikowa butelka/,
,, Srodk6w odurzaiqcych, substancji psychotropowych lub podobnie dziataiqcych.

2.Zakazuje siq wprowadzania na teren imprezy ps6w iinnych zwierzqt.

3. Zabrania siq dewastacji i niszczenia obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urzqdzei znajdujqcych siq

na terenie imprezy.

4. Organizator imprezy mo2e odm6wii wstqpu na imprezq oraz przebywania na niej osobom:

o znajdujqcym siq pod widocznym wpfywem alkoholu, Srodk6w odurzajqcych,

o posiadajQcym brori lub inne niebezpieczne przedmioty, materiaty wybuchowe, wyroby

pirotechniczne, materialy pozarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, irodki odurzajqce lub

substancje psychotropowe i inne podobnie dzialajqce,

o zachowuiqcym siq agresywnie, prowokacyjnie albo w inny spos6b stwarzaiqcym zagro2enie

bezpieczeristwa lub porzqdku imprezy,

o wobec kt6rych zostato wydane orzeczenie zakazujqce im wstqpu na imprezq

masowa,

o wobec kt6rych zostalo wydane orzeczenie zobowiqzujqce ich do powstrzymania siq od

przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,

o odmawiaiqce poddania siq kontroli (sprawdzeniu uprawnieri, legitymowaniu, przeglqdaniu

zawarto6ci baga2y lub odzie2y),

o nieposiadaiqcym biletu lub innego dokumentu uprawniaiqcego do przebywania na lmprezie.

5. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, kt6re znajdujq siq na terenie imprezy zobowiqzane sq

stosowai siq do polecef stuzb porzqdkowych i informacyjnych, w tym kierownika do spraw

bezpieczeristwa. Odmowa zastosowania siq do tych polece6 moze wynikai wytqcznie z uwagi na ich

sprzecznoSi z powszech n ie obowiqzujqcym i przepisami prawa.

5+
1. Organizator zapewnia bezpieczefstwo osobom obecnym na imprezie masowej oraz porzqdek

podczas trwania imprez, poprzez:

o slu2by porzqdkowe i sluzby informacyjne odpowiednio umundurowane i oznaczone,

o powotanie kierownika do spraw bezpieczefstwa, kierujqcego stu2bami porzqdkowymi oraz

informacyjnymi i organizujqcego pracq stu2b porzqdkowych,

o udostQpnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,

. zmianq miejsca uczestnikowi imprezy na inne, je5li zajdzie taka potrzeba.



2. Organizator * w zakresie okreSlonym ustawq i przepisami wykonawczymi * uprawniony jest do

utrwalenia imprezy, a w szczeg6lno(ci zachowania os6b, za pomocq urzqdzen

rejestrujqcych obraz i diwiqk.

3. Organizator utrwala r6wnie2 przebieg imprezy dla cel6w dokumentacji. Wizerunek os6b

przebywajqcych na terenie imprezy moze zostai utrwalony, a nastqpnie rozpowszechniony

dla cel6w dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

4. Organizator wyznacza strefy podzialu imprezy:

. scena wraz z zapleczem techniczno-socjalnym (dla wykonawc6w i obslugi),

niedostqpne dla publicznoSci,

o widownia - dostqpna dla publiczno6ci - miejsca siedzqce,

o Strefa gastronomiczna i strefa handlu - na koronie Amfiteatru + sektor g6rny /odpowiednio
wydzielony/.

5. Organizator gwarantuje zabezpieczenia przeciwpo2arowe poprzez zapewnienie tego, 2e:

. pracownicy obstugi, siu2by porzqdkowe i organizator znajq rozmieszczenie

podrqcznego sprzqtu ga6niczego i hydrant6w oraz zasady postqpowania na wypadek po2aru,

o sfu2by porzqdkowe przeszkolone sa w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu

alarmowania stra2y po2arnej, zasad u2ycia podrqcznego sprzqtu gaSniczego, udzielenia

pierwszej pomocy medycznej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwotania imprezy

z uzasadnionych, waznych powod6w, np. odwolanie przyjazdu przez artystq, sita wylsza,

itp. bez wczeiniejszego uprzedzenia. Organizator nie bqdzie zobowiqzany z tego tytutu

do 2adnej szczeg6lnej rekompensaty.

Ss

1. Stu2by porzqdkowe, legitymujqce siq identyfikatorem umieszczonym w widocznym

miejscu, uprawnione sq zgodnie z przepisami ustawy, do:

o sprawdzania uprawniefi do przebywania na imprezie,

o legitymowania os6b w celu ustalenia ich to2samo(ci,

o przeglqdania zawarto5ci baga2y i odzie2y os6b, w przypadku podejrzenia, ze osoby

te wnoszA lub posiadajq niebezpieczne przedmioty,

. wydawania polecei porzqdkowych osobom zakt6caiqcym porzqdek publiczny lub zachowuiqcym

siq niezgodnie z regulaminem imprezy masowej i obiektu (terenu), a w przypadku nie wykonania

takich polecef - wezwania ich do opuszczenia imprezy,

o stosowania sity fizycznej w postaci chwyt6w obezwladniaiqcych oraz podobnych technik obrony

w przypadku zagro2enia os6b i d6br powierzonych ochronie lub odparcia ataku na cztonka stu2b

porzqdkowych lub innq osobq, na zasadach okre6lonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997

r. o ochronie os6b imienia (Dz. U. Nr 114, poz.74O,zp6in.zm.),

. uiecia, w celu niezwlocznego przekazania Policji, os6b stwarzaiqcych bezpo(rednie zagro2enie dla

2ycia lub zdrowia ludzkiego, a tak2e chronionego mienia.

2. Stuzby porzqdkowe mogq wydawai wtasne instrukcje bezpieczer{stwa oraz p.po2., zgodnie z

obowiqzujqcymi przepisami prawa.

9e
1. Niniejszy regulamin jest dostqpny:

. w siedzibie organizatora,



. na stronie internetowej: www.ckis.tczew.pl.

5z
Regulamin obowiqzuje w czasie trwania danej imprezy masowej.

ORGANIZATOR
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Zalqcznik nr 1
do Regulaminu lmprezy Masowej

imprezy masowej i wyra2am
w niniejszym o6wiadczeniu i

do publikacji na stronach

ZGODA NA UDZIAI W IMPREZIE MASOWEJ RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

J0,............
(imiq i nazwisko opiekuna prawnego)

legitymujqcy/a siq dowodem osobistym numer........ o6wiadczam,2e
jako opiekun prawny osoby niepelnoletniej: ...........

(imiq i nazwisko osoby niepetnoletniej)

wyra2am zgodq na jej/jego udziat w imprezie pn. ............. ...odbywajqcej siq w
dniu .......... .na terenie Amfiteatru Parku Miejskiego im. G. Ciechowskiego w
Tczewie.

t-I OSwiadczam tak2e, 2e ponoszq petnA odpowiedzialnoSi za wfw osobq niepelnoletniq, podczas

trwania w/w imprezy. Majqc 5wiadomo56, 2e organizator imprezy nie zapewnia dodatkowej opieki
osobom niepetnoletnim.

Niniejszym oSwiadczam, i2 zapoznalem siq i akceptujq regulamin
zgodq na utrwalenie wizerunku osoby niepetnoletniej okre5lonej
korzystanie z tak utrwalonego wizerunku przez Organizatora
i nte rn etowych Orga n i zatora, wyd awn ictwach oraz p rasi e.r

IL Bqdqc 5wiadomy odpowiedzialno6ci karnej za podanie nieprawdziwych danych, jak r6wnie2
podrobienie lub przerobienia dokumentu lub u2ywanie takiego dokumentu jako autentycznego,
przyjmujq do wiadomoSci, 2e w razie powziqcia wqtpliwo6ci przez organizatora w/w imprezy i/lub
inny podmiot, co do autentyczno5ci niniejszego dokumentu i/lub podanych w nim danych
organizator i/lub inny podmiot zlo|y zawiadomienie o popelnieniu przestqpstwa wta5ciwym
organom Scigania.

. (podpis opiekuna prawnego)

N u mer telefonu kontaktowego opi eku na prawnego :


