
REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ 

OBCHODY 98 ROCZNICY BITWY POD KOMAROWEM 1920 ROKU 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. – o Bezpieczeństwie imprez masowych (j.t. Dz. 

U. 2017 poz. 1160), ustawodawca zobowiązuje organizatora imprezy masowej do 

sporządzenia i udostępnienia Regulaminu obiektu lub terenu imprezy masowej. 

1. Przed korzystaniem z terenu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem terenu 

wydanym przez organizatora imprezy. Regulamin zawiera podstawowe zasady 

zachowania się osób obecnych na imprezie oraz informacje o sposobie udostępniania 

i korzystania z niego uczestnikom imprezy masowej. 

2. Wstęp na teren imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym 

wydarzeniem. 

3. Z zaplecza sceny mogą korzystać jedynie osoby posiadające identyfikator – 

ORGANIZATOR, OBSŁUGA TECHNICZNA, pracownicy służb porządkowych 

i informacyjnych.  

4. Osoby obecne na imprezie zobowiązane są stosować się do poleceń Porządkowych 

Organizatora i Służb Porządkowych oraz Informacyjnych. 

5. Za osoby małoletnie przebywające na terenie imprezy odpowiedzialność ponoszą ich 

dorośli opiekunowie.  

6. Osoby znajdujące się na terenie przyległym do terenu imprezy są obowiązane 

zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności 

przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.. 

7. W razie zaistnienia urazu wypadkowego proszę niezwłocznie zgłosić się do najbliższego 

punktu medycznego. 

8. Odpadki i nieczystości należy wrzucać do rozmieszczonych na terenie obiektu koszy 

(worków) na śmieci. 

9. W sytuacjach awaryjnych – zagrożenie pożarem lub inne miejscowe zagrożenie 

postępować zgodnie z podanymi instrukcjami i stosować się do poleceń wydawanych 

przez służby porządkowe odpowiedzialne za sprawną i skuteczną ewakuację osób. 

10. Służby porządkowe organizatora imprezy są obowiązane nie wpuścić na teren obiektu 

osób będących pod wpływem alkoholu i awanturujących się. 

11. Niniejszy regulamin jest dostępny: 

a) na stronie internetowej www.komarow.pl, www.sokbib.naszabiblioteka.com 

b) w siedzibie organizatora: Ochotnicza Straż Pożarna w Komarowie-Osadzie, ul. 

Rynek 15, pok. 16. oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie; 

http://www.komarow.pl/


c) w punktach informacyjnych na terenie imprezy w czasie jej trwania. 

12. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i poprzez udział w imprezie wyrażają 

zgodę, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na 

fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby 

w związku z imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu 

i wizerunku. 

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy 

o bezpieczeństwie imprez masowych. 

14. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej 

organizatora. 

OSOBOM WCHODZĄCYM I OBECNYM NA IMPREZIE MASOWEJ ZABRANIA 

SIĘ: 

1. Wnoszenia lub posiadania w jej trakcie broni, ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych 

lub pożarowo niebezpiecznych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu 

innych użytkowników obiektu. 

2. Wnoszenia, posiadania lub używania napojów alkoholowych oraz środków odurzających. 

3. Samowolnego korzystania i podłączania jakichkolwiek odbiorników elektrycznych do 

instalacji elektrycznej i manipulowania przy tych instalacjach. 

4. Wchodzenia poza oznaczone i wytyczone zaplecza socjalne dla służb obsługujących 

imprezę masową. 

6. Wstępu i korzystania z obiektu osobom będącym pod wpływem alkoholu i awanturującym 

się. 

7. Wprowadzania psów i innych niebezpiecznych zwierząt. 

8. Niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszystkich innych rzeczy 

znajdujących się na terenie imprezy.  

9. Zaśmiecania terenu imprezy.  

Organizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 15; 22-435 

Komarów-Osada 

 

UWAGA! PARKINGI NIESTRZEŻONE  

 


