
 1 

 

REGULAMIN FESTYNU GOŁUCHOWSKIEGO  

 
DZIAŁ I 

POSTANOW1ENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Niniejszy Regulamin Imprezy „Festyn Gołuchowski" (zwany dalej „Regulaminem")  został 

wydany na podstawie przepisów Ustawy z 20 marca 2009r.o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz.U. z 2009 r., nr 62, poz.504) - zwanej dalej „Ustawą" 

§ 2. 

Regulamin jest wydany przez Organizatora Imprezy „Festyn Gołuchowski" - z siedzibą 

przy ul. Leśnej 1 -zwanym dalej -„Organizatorem". 

§ 3. 

Impreza „Festyn Gołuchowski" (zwana dalej „Impreza") odbędzie się 30 czerwca 2018r., 

na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu w Gołuchowie ul. Leśna 1 

(zwanego dalej „Terenem"). 

§ 4. 
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą 

przebywały na jej Terenie (zwanych dalej „Uczestnikami"). 
2. Wejście na Teren Imprezy oznacza automatycznie bezwzględną akceptacje niniejszego 

Regulaminu, a każdy Uczestnik obowiązany jest stosować się do jego postanowień. 
3. 3.Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie 

zasad zachowania się Uczestników i korzystania przez nich z Terenu Imprezy, a także 
urządzeń znajdujących się na nim. 

 

DZIAŁ II 

SŁUŻBY PORZĄDKOWE 

§ 5. 

1. Pracownicy „LEX Sp.z.o.o" z siedziba przy ul Poznańskiej 95, 62 -800 Kalisz, 

legitymujący się identyfikatorami, umieszczonymi w widocznym miejscu, 

zawierającymi: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, okres ważności, pieczęć i 

  podpis wystawcy (zwani dalej „Służbami Porządkowymi"), powołani są przez       

Organizatora do dbania o bezpieczeństwo Uczestników Imprezy. 

2. Uczestnicy Imprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń Służb Porządkowych 
oraz Organizatorów, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 
Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich 
sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami 

§ 6. 

1. Służby Porządkowe są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy m.in. do: 

a) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 
zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku 
 

b) niewykonania takich poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy, 
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c) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych 

technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia 

ataku na członka Służb Porządkowych lub inna osobę, na zasadach określonych w 

art. 38 Ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r., nr 

145, poz.1221. z. póżn. zm.), 

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

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

§ 7. 

1. Służby porządkowe mają prawo legitymowania Uczestnika Imprezy w razie 

   konieczności stwierdzenia jego tożsamości, oraz przeglądania zawartości bagaży i 

   odzieży, gdy zaistnieje podejrzenie, że Uczestnik posiada przy sobie przedmioty 

  (narzędzia), o których mowa w § 10. pkt 1. 

2. Tożsamość osoby ustala się na podstawie dokumentu tożsamości: dowodu osobistego 
lub tymczasowego dowodu osobistego, dokumentu stwierdzającego tożsamość 
cudzoziemca, paszportu, legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej, innych 
dokumentów zaopatrzonych w fotografie i adres osoby legitymowanej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia z Terenu Imprezy osoby, która nie 

zezwoli na przeglądanie odzieży lub bagaży przez członka Służby Porządkowej lub nie 

okaże ważnego dowodu tożsamości. 

 

DZIAŁ III 

UCZESTNICY 

§ 8. 

1.Wstęp na Teren Imprezy jest płatny, po okazaniu biletu wstępu (opaski tyvekowej na 

lewej ręce oraz paragonu zakupu biletu) oraz posiadania pieczęci fluroscencyjnej na prawej 

ręce z napisem GOTiS widzialnym w świetle ultra fioletowym. 

2. Osoby małoletnie (do18 roku życia) uczestniczą w- Imprezie wyłącznie pod opieka osób 

dorosłych. 

§ 9. 

l. Na Terenie Imprezy obowiązuje zakaz: 

a) wprowadzania psów i innych zwierząt, 

b) palenia papierosów na widowni oraz w pobliżu sceny, jak i innych stref, gdzie nie 

jest to dozwolone, 

c) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, itp., 

d) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza przegotowanymi toaletami, 

e) zaśmiecania terenu, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów na ziemie, a nie do 

przegotowanych pojemników, 

f) zasłaniania twarzy lub innego maskowania celem uniemożliwienia identyfikacji 
policji i Służby Porządkowej, 

g) niszczenia mienia Organizatorów i innych Uczestników Imprezy oraz należących do 

Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu w Gołuchowie, 

h) rzucania wszelkimi przedmiotami (zwłaszcza w kierunku sceny) i okrzyków 

prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, 
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mogących stanowić zarzewie konfliktu, 

i) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, a zwłaszcza poniżających inne 

osoby z uwagi na ich płeć. rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek 

innego powodu, 

j) wchodzenia w miejsca nie przeznaczone dla publiczności (odgrodzone płotkami, za , 
pomieszczenia służbowe), 

k) zbliżania się do występujących artystów (bez zezwolenia Organizatorów), 

l) utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz, dźwięk albo obraz i dźwięk, a także wnoszenie i posiadanie takich urządzeń w 

trakcie trwania imprezy (bez pisemnej zgody organizatora), 

m) tarasowania i zastawiania w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg 
dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych 
w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, 

n) prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub 

innej zarobkowej. 

o) sprzedaży, podawania i spożywania napoi w tym również napoi alkoholowych do 

3.5% w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub 

tworzyw sztucznych. 

2. Osoby łamiące zakazy wymienione w § 9 pki 1. będą niezwłocznie usuwane z Terenu 

Imprezy przez Służby Porządkowe. 

§ 10. 

1. Uczestnikom zabrania się wnoszenia na teren Imprezy: 

     a) broni palnej, noży i innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi), 

b) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych i innych materiałów 

pożarowo niebezpiecznych, 

c) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk, 

d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, 

e) napojów alkoholowych (włącznie z piwem), 

f) napojów w szklanych opakowaniach, pojemników szklanych (szklanki itp., 

g) środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających 
środków. 

2. Służby Porządkowe wydalają z Terenu Imprezy osoby: 

a) znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 
psychotropowych lub innych i podobnie działających środków, 

b) posiadające przy sobie przedmiot) (narzędzia), o których mowa w pkt l., 

c) zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające ryzyko 

niebezpieczeństwa dla innych Uczestników Imprezy, zagrożenie bezpieczeństwa i 

porządku Imprezy. 

3. Kto posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, 
wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu, 
ograniczenia wolności albo karze grzywny na podstawie przepisów prawa. 

§ 11. 
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Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania Organizatorów lub Służbę 

Porządkową o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia. 

 

DZIAŁ IV 

ORGANIZATORZY 

§ 12. 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek 

podczas trwania Imprezy. m.in. poprzez: 

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

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

Informacyjnymi organizując prace tych Służb, 

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego. 

2.W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się 

do Służb Porządkowych lub służb medycznych. 

§ 13.  

Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że: 

1) Służby Porządkowe i Organizatorzy znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu 
gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru; 

2) Kierownik ds. bezpieczeństwa musi być przeszkolony w zakresie zasad prowadzenia 

ewakuacji, sposobu alarmowania Straży Pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu 

gaśniczego oraz udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. 

§ 14. 

1. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest 
uprawniony do utrwalania Imprezy; a w szczególności zachowania osób, za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

 
2. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji 

lub reklamy Imprezy, Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać 
utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, 
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

§ 15. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 

1) ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołania 

przyjazdu przez artystę, siłę wyższą, itp., a ponadto prawo do zmiany programu pod 

względem czasowym. 

2} odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do 

żadnej rekompensaty z tego tytułu, 

 

§ 16. 

1. W przypadku zagubienia osób należy zgłosić się do dyżurujących Służb Porządkowych 

lub punktu informacyjnego znajdującego się w budynku recepcji. 

2, Wszystkie inne problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać 
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do służb porządkowych lub informacyjnych imprezy, oznaczonych identyfikatorami. 

 

DZIAŁ V 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 
§ 17. 

Osoby naruszające zasad; bezpieczeństwa i porządku na Terenie Imprezy będą pociągane 

do odpowiedzialności karnej i cywilnej. 

§ 18. 

Osoby nie wykonujące poleceń porządkowych, wydawanych przez Organizatorów Imprezy 

i Służby Porządkowe zgodnie z Ustawy podlegają karze aresztu, ograniczenia wolności 

albo grzywny. 

§ 19. 

Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z Terenu Imprezy przez Służby Porządkowe 
każdej osoby nic stosującej się do postanowień niniejszego Regulaminu, łamiącej prawo 
lub której obecność na w/w Terenie jest lub mogłaby stanowić źródło zagrożenia 
Uczestników. 

§20. 

Organizator nie odpowiada za pojazdy i rzeczy pozostawione w pojazdach na Terenie 

Imprezy. 

Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać Organizatorom. 

 

DZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22.  

1. Skargi i wnioski kieruje się do Organizatora lub kierownika ds. bezpieczeństwa. 

 

2. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni    

od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: 

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu ul. Leśna 1, 63 – 322 Gołuchów. 

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14  dni od dnia ich doręczenia 

Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód 

nadania listu poleconego. 

4. Organizator przewiduje zmienną liczbę osób w czasie trwania imprezy masowej 

zgodnie z harmonogramem udostępniania terenu uczestnikom imprezy masowej. 

§ 23. 

1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony przy kasach biletowych na Terenie 
imprezy w siedzibie Organizatora (adres § 22 pkt.2.). 

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Prawa oraz Kodeksu 

Cywilnego. 


