
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ 

OBCHODY 99 ROCZNICY BITWY POD KOMAROWEM 1920 ROKU 

25 sierpnia 2019 roku 

Część I 

1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie 

imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. i przepisów Kodeksu Cywilnego oraz na 

podstawie zasad bezpiecznego zachowania. 

2. Regulamin jest opracowany i wydany przez organizatora Imprezy.  

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą 

przebywały na terenie trwania imprezy w charakterze widza.  

4. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest 

stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych w charterze widza na wydarzeniu "Obchody 99 Rocznicy 

Bitwy pod Komarowem 1920 roku" oraz wszystkich innych osób przemieszczających się 

przez teren niniejszej imprezy. 

6. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie: 

a. „Impreza” oznacza wydarzenie "Obchody 99 Rocznicy Bitwy pod Komarowem 1920 

roku" 

b. "Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników 

agencji ochrony, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo 

widzów. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w 

widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, 

okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy; 

c. "Służby Informacyjne” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym 

pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do 

informowania widzów. Członkowie Służby Informacyjnej posiadają identyfikatory 

umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer 

identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy; 

d. "Teren imprezy” oznacza działki nr 329/1, 328/1; „Strefa pokazów wyszkolenia 

bojowego” oznacza działki w Wolicy Śniatyckiej nr 327; 276. 277, 278, 279/1, 279/3, 

279/4;  mają tutaj wstęp tylko i wyłącznie osoby występujące w pokazach; „Parking” 

oznacza działki w Wolicy Śniatyckiej 330, 331, 335, 336/1, 336/2 336/3, 337, 338 lub 



inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane 

do publicznej wiadomości przed Imprezą; 

e. ."Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie w charterze widza. 

f. "Organizator Imprezy" oznacza osobę posiadającą identyfikator umieszczony 

w widocznym miejscu, zawierający: napis „Organizator”, nazwę i datę imprezy, pieczęć 

wystawcy. Organizator uczestniczy w pracach organizacyjnych przed, w trakcie i po 

Imprezie. Do tej grupy zalicza się także wojsko – wykonawców dynamicznych pokazów 

wyszkolenia wojskowego i statycznego pokazu sprzętu wojskowego. Organizatorem 

imprezy masowej jest: Wójt, Rada Gminy Komarów-Osada ul. Rynek 15; 22-435 

Komarów-Osada, 3 Zamojski batalion zmechanizowany, 2 Hrubieszowski Pułk 

Rozpoznawczy. 

Część II 

1. Wstęp na teren Imprezy na wyznaczone miejsca dla widzów jest wolny i przysługuje 

wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem. 

2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: 

a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów; 

b. materiałów wybuchowych; 

c. wyrobów pirotechnicznych; 

d. materiałów pożarowo niebezpiecznych; 

e. napojów alkoholowych; 

f. środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

3. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na miejsca Imprezy. 

4. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności 

handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy. 

5. Zakazuje się wnoszenia jakichkolwiek transparentów i prowadzenia działalności 

agitacyjnej. 

6. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom: 

a. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków 

b. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, 

środki lub substancje. 

c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym 

zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy. 



7. Kto wnosi lub posiada na broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, 

wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo 

karze ograniczenia wolności. 

8. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy 

zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, Służb Informacyjnych w 

tym kierownika do spraw bezpieczeństwa oraz Organizatora. Odmowa zastosowania się do 

tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi pieczę. 

Część III 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek 

podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.: 

a. służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru; 

b. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi 

i Informacyjnymi i organizującego pracę Służb Porządkowych i Informacyjnych; 

c. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego; 

d. zapewnienie parkingów. Uwaga PARKINGI NIESTRZEŻONE 

2. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym 

miejscu, są uprawnione do: 

a. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

b. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te 

wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty, 

c. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 

zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku 

niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy; 

d.  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 inną osobę.  

e. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 

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

3. Przepisy karne dotyczące uczestników i organizatorów imprezy masowej określa 

Rozdział 9 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 



Część IV 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

a. w sekretariacie Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie; 

b. na stronie internetowej www.komarow.pl;  

2. W dniu przeprowadzenia Imprezy niniejszy regulamin będzie udostępniony przez 

Organizatora w punkcie informacyjnym. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o 

bezpieczeństwie imprez masowych. 

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

organizatora. 

http://www.powiatwolominski.pl/

