
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ, WRAZ Z INFORMACJĄ O 
SPOSOBIE UDOSTĘPNIANIA GO UCZESTNIKOM IMPREZY MASOWEJ . 

 
Impreza masowa pn. ,,Dni Lipska'' organizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 

Lipsku odbywa się w dniu 14.06.2015 r. na placu przy ul. Rynek 23.  

Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu. 

Impreza jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych. 

Regulamin obowiązuje na terenie placu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku przy ul. 
Rynek 23 i jest do wglądu przy wejściach na teren imprezy, wejściu głównym do budynku oraz 

zamieszczony na stronie www.kulturalipsk.pl  
 

1. Za uczestników imprezy uważa się osoby  znajdujące się na terenie imprezy masowej w 
godzinach 19.30 do 23.30 
2. Dla uczestników imprezy obowiązuje zakaz wstępu na teren zaplecza technicznego i sceny. 

3. Uczestnicy imprezy masowej są zobowiązani zachować się w sposób nie zagrażający 
bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać postanowień regulaminu.  

4. Osoby do lat 13 obecne na imprezie powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych. 
5. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń 
służb porządkowych, Organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę. 

6. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będzie służba porządkowa Organizatora. 
7. Zobowiązuje się do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego, poszanowania 
zieleni, nie zaśmiecania terenu. 

8. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy napojów alkoholowych. Środków odurzających lub 
substancji psychotropowych. 

9. Zabrania się wnoszenia i spożywania w miejscach do tego nie wyznaczonych napojów 
alkoholowych. 
10. Zabrania się do wnoszenia i używania naczyń szklanych, broni , materiałów wybuchowych, 

wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz innych przedmiotów i 
narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy. 

11. W razie powstania zagrożenia bezpieczeństwa na imprezie należy powiadomić osoby funkcyjne 
oraz stosować się do nakazów i poleceń służb ratowniczych i porządkowych. 
12. W przypadku zakwestionowania przedmiotów przy wnoszeniu ich na teren imprezy, będą 

odebrane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom. 
13. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń służb 

porządkowych Organizatora 
14. Nieletni uczestnicy imprezy w godzinach nocnych powinni być pod opieką osób dorosłych. 
Uczestnik imprezy odpowiada za szkody powstałe z jego winy.  

Ponadto zakazuje się: 

 wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla 

powszechnego użytku, 

 wchodzenia na obszary, które nie przeznaczone są dla widzów, 

 rzucania wszelkimi przedmiotami, 

 sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody 

organizatora. 
15. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb 

porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji. 
16. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje 
podejmuje Organizator. 

     Za nie przestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (art. 54 ust. z dnia 20 marca 
2009 r.) 

http://www.kulturalipsk.pl/

