
Regulamin imprezy masowej
DNI LĘDZIN 2018

Sporządzony na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych 
I. Organizator, miejsce imprezy, czas trwania

1. Organizatorem  imprezy  jest  Miejski  Ośrodek  Kultury  (43-143  Lędziny,
ul. Hołdunowska 39)  reprezentowany przez dyrektor Joannę Figurę.

2. Miejscem imprezy pozostaje stadion miejski MKS „Lędziny” (43-143 Lędziny, 
ul. Stadionowa 1).

3. Impreza organizowana jest dnia 02 czerwca 2018 r. w godzinach od 14.00 do 22.00.
4. Organizator przewiduje  w godzinach od 14:00- do 22:00 -  2000 osób.

II. Sposób organizacji imprezy masowej
1. Impreza  organizowana  jest  przez  pracowników  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  i  podległe

Urzędowi Miasta jednostki obejmujące:
-  Wydział  Komunikacji  Społecznej,  Promocji,  Kultury  i  Sportu,  Funduszy Europejskich
i Współpracy, 
- Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta, 
- samodzielne stanowisko ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego , Obrony Cywilnej
i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych, 
-  Wydział  Gospodarki  Miejskiej,  Rozwoju  Gospodarczego,  Inwestycji,  Infrastruktury
i Zamówień Publicznych
- Wydział Oświaty Pomocy Społecznej i Zdrowia
- Miejska Biblioteka Publiczna
- Zarząd MKS „Lędziny”
- MZOZ Lędziny 
- OSP Lędziny
- Straż Miejska

2. Całość organizowanej imprezy obejmuje występy estradowe, prezentacje i wystawy, koncert
gwiazdy, mające miejsce na terenie imprezy, wskazanej w punkcie I ppkt 2.

3. Organizator  imprezy  określa,  wyznacza  i  oznakowuje  teren  imprezy  masowej  na  płycie
stadionu.

4. Teren imprezy masowej zostaje odzwierciedlony w planie zewnętrznym imprezy masowej,
który jest udostępniony na tablicach informacyjnych przy wejściach na teren stadionu.

III. Obowiązki, zakazy dla  uczestników imprezy: 
1. Osoby  obecne  na  imprezie  są  zobowiązane  zachowywać  się  w  sposób  nie  zagrażający

bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać regulamin imprezy.
2.  Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie :
a) przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie :
- broni,  w  tym:  palnej,  białej,  pneumatycznej,  gazowej,  i  innej  nawet,  gdy  osoba  jest

uprawniona  do  jej  posiadania.,  przepis  nie  dotyczy  funkcjonariuszy  Policji  oraz  innych
uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych,

- materiałów wybuchowych,
- pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
- różnego rodzaju noży, pałek (  w tym używanych w grach sportowych),  kijów i  prętów,

przedmiotów wykonanych z metalu ( szczególnie : rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk
itp.) oraz innych przedmiotów , których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury
mogą  posłużyć  do  zachowania  sprzecznego  z  prawem,  np.  drzewców  do  flag
i transparentów, parasoli , itp.,

- wyrobów pirotechnicznych, w tym : fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie
działających  przedmiotów  oraz  wszelkiego  rodzaju  materiałów  potencjalnie  pożarowo
niebezpiecznych;

- urządzeń laserowych;



- butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału;
b)  przedmiotów, które można wykorzystać do:
- zmiany  wyglądu  zewnętrznego  osoby,  a  w  konsekwencji  uniemożliwieniem  lub

utrudnieniem jej identyfikacji;
- wytwarzania  niewspółmiernego  do  okoliczności  hałasu,  szczególnie  z  wszelkich

instrumentów z napędem mechanicznym, 
c) środków i napojów;
- alkoholowych,
- odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie.
3. Zabranie się: 

- używania przedmiotów, które zmieniają  wygląd zewnętrzny osoby , a w konsekwencji
uniemożliwiają lub utrudniają identyfikację,
-  używania  obraźliwego  słownictwa,  w  tym  głoszenia  i  wywieszania  haseł  o  treściach
obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, 
- nawoływania do waśni , w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,
- rzucania przedmiotami,
- spożywania alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych;
- rozniecania i podsycania ognia,
- wzniecania fajerwerków, środków pirotechnicznych itp.,
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
- zaśmiecania terenu imprezy masowej,
- niszczenia infrastruktury imprezy masowej,
- nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejścia oraz dróg ewakuacyjnych.

4. Zabrania się , bez pisemnej zgody organizatora, wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na
teren imprezy zwierząt.

5. Osoby nietrzeźwe będą usuwane z terenu imprezy. 
6. Uczestnicy  imprezy  są  zobowiązani  do  podporządkowania  się  poleceniom  służb

porządkowych i informacyjnych obiektu oraz osobom upoważnionym przez organizatora.
(posiadają dokument tożsamości).

7. W  przypadkach  wymagających  interwencji  lekarza  należy  niezwłocznie  powiadomić
Organizatora imprezy lub służby porządkowe (punkt informacyjny znajduje się przy scenie).

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników imprezy. 
9. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom : 

a) będącym w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem
narkotyków,  a  także  gdy nie  ukończyła  13  roku życia-  pozostaje  pod opieką  osoby
pełnoletniej, jak również osobom, które są objęte prawomocnym orzeczeniem sądowym
dotyczącym:

- zakazu wstępu na imprezę masową,
- zobowiązującym  do  powstrzymania  się  od  przebywania  w  miejscach  przeprowadzania

imprez masowych , wydanym wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem
wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego,

- osobom znajdujących  się   w bazie  danych  prowadzonej  przez  policję  i  przekazanej  do
wykorzystania organizatorowi w ramach imprezy masowej. 

10. Zabrania  się  uczestnikowi  imprezy  wstępu  na  teren  lub  miejsca  nieprzeznaczone  dla
publiczności.  Zakaz  dotyczy  w  szczególności  :  zaplecza  sceny,  wchodzenia  lub
przechodzenia  przez  budowle  i  urządzenia  nieprzeznaczone  dla  powszechnego  użytku
szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia  imprezy masowej, urządzenia oświetleniowe,
pomosty  kamerowe,  drzewa,  maszty  wszelkiego  rodzaju,  oraz  innych  miejsc,  urządzeń
i pomieszczeń,  do których dostęp maja wyłącznie służby specjalistyczne lub pracownicy
organizatora imprezy.

11. Organizator może usunąć z miejsca realizacji  imprezy osoby, które swoim zachowaniem
zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.



12. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc w strefach przeznaczonych dla
publiczności, a także stosować się do poleceń służb informacyjnych i porządkowych.

13. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa imprezy należy bezwzględnie podporządkować się
poleceniom osób kierujących ewakuacją.

IV . Uczestnik 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, 

3) do informacji o:
- umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych, 
- udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby

ratownicze,
4) korzystać z urządzeń , w tym z zaplecza higieniczno – sanitarnego, które są udostępnione do

ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
5) korzystać z pomocy medycznej,
6) uczestnik imprezy jest uprawniony do powiadamiania o zauważonych zagrożeniach. 

 Postanowienia końcowe
1. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku

z realizacją  imprezy na telebimie  znajdującym się  przy scenie,   prezentowaniem wizerunku
w  celach  reklamowych  –  materiałach  po  imprezie  na  stronach  internetowych
www.mokledziny.pl, www.ledziny.pl a także stronach fb, jak również czasopismach lokalnych: 
a) udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie 

swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez 
ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, 
filmów i nagrań dźwiękowych na stronie internetowej Organizatora, w internetowych 
portalach informacyjnych  z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w 
publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej 
przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone, 

b)  Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez
niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego 
użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do 
wynagrodzenia.

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 pisemna zgodą organizatora imprezy.

3. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego regulaminu
podlegają  ujęciu  i  niezwłocznemu  przekazaniu  Policji  celem  pociągnięcia  do
odpowiedzialności. 

4. Za  naruszenie  postanowień  regulaminu  obiektu  lub  imprezy  może  zostać  nałożony  na
uczestnika imprezy tzw.  zakaz wstępu na imprezy masowe, o którym mowa w cyt. Ustawie
o bezpieczeństwie imprez masowych . 

5. Materiały  zgromadzone  podczas  utrwalania  przebiegu  imprezy,  mogące  stanowić  dowody
pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia
lub  dowody  mające  znaczenie  w  toczących  się  takich  postępowaniach,  będą  niezwłocznie
przekazywane  prokuratorowi  rejonowemu  lub  Policji  –  w  razie  potrzeby  z  wnioskiem
o ukaranie w sprawach o wykroczenia. 

6. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do :
a) dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie

jego dobrego wizerunku;

http://www.ledziny.pl/
http://www.mokledziny/


b) unieważnienia zaproszenia, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego
do wejścia na teren imprezy niedostępny dla publiczności zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa. 

7. Wizerunek  osób  przebywających  na  imprezie  może  zostać  wykorzystany  dla  celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, jako dowód popełnionego wykroczenia.

8. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy: 
- scena wraz z zapleczem techniczno-socjalnym (dla wykonawców i obsługi), niedostępne 
  dla publiczności,
- widownia, miejsce stojące na płycie, miejsca siedzące na koronie stadionu, dostępne 
  dla publiczności.

9. Wszystkie służby porządkowe imprezy posiadają stosowne oznakowania i identyfikatory, 
a pracownicy ochrony zatrudnionej na imprezie są umundurowani.

10. Na terenie imprezy masowej nie wolno prowadzić żadnej działalności gospodarczej 
i handlowej.

11. Niniejszy regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy masowej i jest dostępny w siedzibie
organizatora  (Miejski  Ośrodek  Kultury,  Urząd  Miasta  Lędziny),  na  stronie  internetowej:
www.mokledziny.pl,   www.ledziny.pl w zakładce  „Dni  Lędzin  2018”,  a  także   do  wglądu
u Kierownika ds. Bezpieczeństwa podczas trwania imprezy.

12. W sprawach  nieuregulowanych  w niniejszym  regulaminie  stosuje  się  przepisy  ustawy  oraz
kodeksu cywilnego. 

Organizator
Joanna Figura 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 

http://www.ledziny.pl/
http://www.mokledziny.pl/

