REGULAMIN IMPREZY
„DNI SUWAŁK - JARMARK KAMEDULSKI”
w dniu 9 sierpnia 2014
Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie masowej p.n.
„Jarmark
Kamedulski Dni Suwałk” na ul. Kościuszki i w parku Konstytucji 3 Maja w
Suwałkach zobowiązane są do przestrzegania i wypełniania wszystkich
postanowień niniejszego regulaminu.
1. Zakaz wstępu na imprezę dotyczy osób którym:
- zakazano wstępu na imprezy masowe,
- osób wnoszących alkohol oraz inne środki odurzające, a także broń, wyroby pirotechniczne lub
inne niebezpieczne narzędzia,
- osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się lub sprawdzenia czy
nie wnoszą na teren imprezy przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu uczestników,
- małoletnim bez opieki osób dorosłych.
2. Osoby uczestniczące w koncercie zobowiązane są do podporządkowania się wymaganiom
organizatora i służbom porządkowym.
3. W przypadku niedostosowania się do wymagań organizatora osoby zakłócające porządek imprezy
zostaną pouczone przez służby porządkowe, a w razie stawiania oporu doprowadzone i
przekazane organom policji.
4. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia uczestnicy imprezy powinni:
- powiadomić służby ochrony,
- nie powodować paniki,
- stosować się do poleceń służb porządkowych,
- kierować się do wyjść ewakuacyjnych,
- nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym. Wszyscy ci, którzy się nie zastosują do niniejszego
regulaminu na podstawie ustawy o imprezach masowych podlegają karze grzywny do 5 tys. zł.
oraz mogą zostać pozbawieni wstępu na imprezy masowe od 3-12 miesięcy
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REGULAMIN OBIEKTU IMPREZY MASOWEJ
„DNI SUWAŁK - JARMARK KAMEDULSKI”
W DN. 09 - sierpnia 2014 r.
I. Prawo wstępu na imprezę odbywającą się w parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach określa
organizator imprezy.
II. Organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym
na imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy.
III. Organizator imprezy masowej udostępnia uczestnikom program i regulamin imprezy masowej.
IV.1. Osoby obecne na imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień
regulaminu imprezy masowej.
2.Osobom obecnym na imprezie masowej zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub
innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych.
V. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub
mienia, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione na
podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. dziennik ustaw nr 62 poz.504 art.20 do :
1. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej.
2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzewania, że osoby te wnoszą lub
posiadają przedmioty, które mogą zagrozić bezpieczeństwu uczestników imprezy.
4. poddawania badaniu alkomatem osób, których stan trzeźwości budzi wątpliwości.
5. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia
braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej.
5.a) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym
się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń –
wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej.
5.b) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony
w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby
porządkowej lub inną osobę, na zasadach określonych w art.22 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o
ochronie osób i mienia.

6. ujęcia , w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
VI. 1. Służby ochrony organizatora imprezy masowej są obowiązane nie wpuścić na imprezę masową:
a) osób, wobec których zostało wydane orzeczenie:
- zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22
ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
- zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez
masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania
kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 22 z dnia 20 marca 2009r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) osób odmawiających poddania się czynnościom.
1. usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają
porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej.
2. W przypadku gdy działania podjęte w trybie określonym w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. dziennik
ustaw nr 62 poz. 504 przez służby porządkowe organizatora imprezy masowej są nieskuteczne,
organizator imprezy lub kierownik do spraw bezpieczeństwa w imieniu organizatora imprezy
występuje o pomoc do Policji, potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem i W sytuacji tej służby
porządkowe organizatora imprezy wykonują polecenia Policji.
3. Organizator masowej imprezy kulturalnej może odmówić wstępu na masową imprezę oraz
przebywania na niej zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
osobom:
a) których dane znajdują się w bazie informacji, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2009 r.
dziennik ustaw nr 62 poz. 504
b) nie posiadającym dokumentu tożsamości.
c) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających.
d) posiadającym broń lub inne

przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje

o których mowa w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych
e) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku imprezy masowej.
f) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
VII. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do zajmowania miejsc zgodnie z wymaganiami organizatora.
- Wywieszanie transparentów i plansz bez zgody SOK Suwałki oraz rzucanie przedmiotami jest
zabronione.
VIII. Osoby nie przestrzegające ustaleń niniejszego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb

porządkowych mogą zostać usunięte z imprezy masowej.
IX. Organizator imprezy masowej ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych.
X.1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu
imprezy masowej (obiektu) przez organizatora imprezy lub służby porządkowe, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolności albo grzywny.
1a. Organizator imprezy, który nie wykonuje poleceń porządkowych wydawanych przez Policję,
podlega karze grzywny.
2. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu
albo ograniczenia wolności.
3. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze grzywny.
3.a. Kto będąc do tego zobowiązany nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa masowej
imprezy kulturalnej, albo przekazuje informacje nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolności albo grzywny.
4. Może być orzeczony przepadek przedmiotów wymienionych w pkt.X.3 lub 4,
chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
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