REGULAMIN IMPREZY I TERENU.
Regulamin imprezy masowej.
Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie pod nazwą Koncert Jubileuszowy 40-ty
Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej „BAZUNA – Przegląd na szlaku”
i przebywające na terenie imprezy, zobowiązane są do zachowania w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.
1.

Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:
● osób wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe.
● osób wnoszących alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe,
broń, środki pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne
przedmioty lub narzędzia.
● osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych,
lub podobnie działających środków
● osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania
się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży / w
przypadku uzasadnionego podejrzenia, że próbują wnieść zabronione środki lub
przedmioty/.
● małoletnich bez dorosłych opiekunów.

2.

Z terenu zostaną usunięte osoby, które:
● zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych
osób.
● pomimo zakazu weszły lub wniosły zabronione środki lub przedmioty.

3.

Osoby obecne na imprezie zobowiązane są stosować się do poleceń Służby
Porządkowej i Informacyjnej.

4.

Osoby stawiające opór Służbie Porządkowej lub Informacyjnej zostaną niezwłocznie
przekazane Policji.

5.

Na terenie imprezy obowiązuje zakaz używania środków pirotechnicznych.

6.

Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą pełnoletni opiekunowie.

7.

Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest
równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub

dokonywanie innego zapisu jego osoby w związku z imprezą.

8.

W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie
powinny:
● natychmiast powiadomić Służbę Porządkową lub Informacyjną.
● unikać paniki.
● stosować się do zaleceń Służby Porządkowej lub Informacyjnej oraz
komunikatów.
● kierować się do wyjścia i rozchodzić we wskazanym kierunku.
● nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

9.

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy,
regulaminu obiektu /terenu/ lub regulaminu imprezy masowej przez służby
porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000
złotych. / art. 54 Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Dz. U. nr 63, poz. 504, wraz z późniejszymi zmianami/.

