Załącznik do Uchwały Nr 131/2019
Zarządu Powiatu w Lublinie
z dnia 23 lipca 2019 r.

REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ
PN. „DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE RADAWIEC’ 2019”
§ 1. 1. „Regulamin terenu imprezy masowej pn. »Dożynki Wojewódzkie Radawiec’ 2019 «”,
zwany dalej „Regulaminem”, został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009
r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1870 z późn. zm.).
2. Regulamin dotyczy imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej pn. „Dożynki Wojewódzkie
Radawiec’ 2019” zwanej dalej „imprezą” organizowanej przez samorządy i instytucje włączające
się w organizację imprezy zgodnie z zawartym „Porozumieniem w sprawie organizacji ››Dożynek
Wojewódzkich Radawiec’ 2019‹‹” tj.:
1) Województwo Lubelskie,
2) Lubelski Urząd Wojewódzki,
3) Powiat Lubelski,
4) Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.
Impreza dożynkowa będzie realizowana w dniu 8 września 2019 r. w godzinach od 1030 do 2300
na wydzielonym terenie we wschodniej części lotniska w Radawcu. Impreza przybierze charakter
masowy w rozumieniu ww. ustawy, w godzinach od 1630 do 2300.
3. Regulamin określa:
1) Zasady wstępu na teren imprezy, w tym osób małoletnich,
2) zasady zachowania się osób obecnych na terenie prowadzonej imprezy i zasady korzystania
przez nie z terenu oraz ze znajdujących się tam urządzeń,
3) miejsca niedostępne dla publiczności.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Imprezie – należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową, tj. imprezę
o charakterze artystycznym, rozrywkowym, która odbywa się na terenie umożliwiającym
przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc
dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi
ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,
2) terenie imprezy – należy przez to rozumieć część wschodnią lotniska w Radawcu, stanowiącą
wydzielony, odpowiednio oznaczony teren na otwartej przestrzeni, spełniający warunki
higieniczno-sanitarne odpowiadające wymaganiom przewidzianym prawem oraz posiadający
infrastrukturę zapewniającą bezpieczne przeprowadzenia imprezy masowej na którym
do określenia liczby miejsc przyjmuje się przelicznik 0,5 m2 na osobę,
3) czasie trwania imprezy – należy przez to rozumieć okres od chwili udostępnienia terenu
uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego terenu,
4) organizatorze – należy przez to rozumieć osobę prawną, przeprowadzającą imprezę masową,
5) służbie porządkowej – należy przez to rozumieć przeszkolone i oznakowane osoby podlegające
kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej - działające na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu
trwania imprezy,
6) służbie informacyjnej – należy przez to rozumieć przeszkolone i oznakowane osoby
podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa – działające na rzecz bezpieczeństwa
uczestników imprezy, w szczególności przez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach
organizacyjnych.
§ 3. Warunki wstępu oraz przebywania osób na terenie imprezy w czasie jej trwania:
1) Wstęp i przebywanie na terenie imprezy jest bezpłatne,
2) wstęp i przebywanie osób małoletnich dozwolone jest wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich
i na ich odpowiedzialność,
3) podporządkowywanie się poleceniom wydawanym przez służby porządkowe i informacyjne,
4) sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5%
alkoholu mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, dostępnych dla
publiczności.
§ 4. W przypadku zaprószenia lub zauważenia pożaru na terenie imprezy w czasie jej trwania
należy:
a) Natychmiast powiadomić służby porządkowe lub służby informacyjne,
b) zachować spokój i unikać paniki,
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c) stosować się do poleceń służb porządkowych oraz nadawanych komunikatów,
d) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
§ 5. W przypadku wystąpienia dolegliwości zdrowotnych lub urazu ciała u uczestnika imprezy
należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższego punktu pomocy medycznej czynnego na terenie
imprezy w czasie jej trwania.
§ 6. 1. Organizator odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo imprezy w zakresie:
1) Zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie,
2) ochrony porządku publicznego,
3) zabezpieczenia pod względem medycznym.
2. Organizator zapewnia:
1) Osobom uczestniczącym w imprezie możliwość zapoznania się z Regulaminem,
2) spełnienie wymogów określonych w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony
przeciwpożarowej,
3) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika
do spraw bezpieczeństwa,
4) pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne,
5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb
ratowniczych i Policji,
6) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu
imprezy masowej,
7) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy
masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych,
8) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy.
3. Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej – poza organizatorem – spoczywa, w zakresie
określonym w ustawie i innych przepisach, także na: wójcie, wojewodzie, Policji, Państwowej
Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbie zdrowia,
a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach.
§ 7. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za:
1) Rzeczy i przedmioty pozostawione bez opieki,
2) obrażenia na ciele powstałe wskutek własnej nieostrożności uczestników imprezy.
§ 8. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
1) Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
2) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą
lub posiadają: broń lub inne niebezpieczne przedmioty materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe powyżej 3,5% i środki
odurzające lub substancje psychotropowe,
3) wydawania
poleceń
porządkowych
osobom
zakłócającym
porządek
publiczny
lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń –
wezwania ich do opuszczenia imprezy,
4) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie
dla osób i dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych,
5) użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w przypadku konieczności:
a) Wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez służby
poleceniem,
b) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność służb
lub innej osoby.
§ 9. 1. Służby porządkowe i informacyjne oraz kierujący nimi kierownik do spraw
bezpieczeństwa zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora.
2. Identyfikator zawiera następujące informacje:
1) Nazwę wystawcy,
2) numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy,
3) termin ważności,
4) pieczęć i podpis wystawcy.
§ 10. 1. Służby porządkowe zobowiązane są odmówić wstępu na imprezę osobie, jeśli:
1) Zostało wydane wobec niej orzeczenie:
a) Zakazujące wstępu na imprezę masową,
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b) zobowiązujące ją 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
zobowiązanego przez sąd rodzinny do powstrzymania się od przebywania w miejscach
przeprowadzania imprez masowych);
2) odmawia poddania się czynnościom, wymienionym w § 8 ust. 1-3,
3) znajduje się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych środków
podobnie działających,
4) posiada broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne,
materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe powyżej 3,5% i środki odurzające
lub substancje psychotropowe,
5) zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarza zagrożenie
dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
2. Służby porządkowe zobowiązane są usunąć z terenu imprezy uczestnika imprezy, który:
1) Swoim zachowaniem zakłóca porządek publiczny lub zachowuje się niezgodnie
z Regulaminem,
2) został wymieniony w ust. 1 pkt 1.
3. W przypadku gdy działania służby porządkowej, o których mowa w ust. 1 i 2,
są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji
o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, służby porządkowe i służby informacyjne wykonują
polecenia Policji.
§ 11. Służby informacyjne zobowiązane są do:
1) Informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez
organizatora lub służby ratownicze,
2) informowania o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, gastronomicznych i sanitarnych,
3) nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie,
4) niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie do miejsc nieprzeznaczonych
dla publiczności,
5) niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań
zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych,
6) obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania
nadmiernemu zagęszczeniu osób,
7) pilnowania przestrzegania postanowień Regulaminu,
8) reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie.
§ 12.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.
§ 13.1. Regulamin wraz z odrębnym „Regulaminem imprezy masowej pn. »Dożynki
Wojewódzkie Radawiec’ 2019«” stanowią całość i łącznie regulują warunki uczestnictwa i zasady
zachowania się osób obecnych na terenie imprezy podczas jej trwania.
2. Regulaminy wymienione w ust. 1, są dostępne do wglądu:
1) Na stronie internetowej http://www.powiat.lublin.pl/kultura/dozynki-2019/,
2) na tablicach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie imprezy,
3) w siedzibie organizatora.
3. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminach, wymienionych w ust. 1,
a zwłaszcza w spawach dotyczących przepisów karnych, przewidzianych za naruszenie
postanowień Regulaminu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych.
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