
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 317/2018 

Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 19.06.2018r. 

 

REGULAMIN 

TERENU ODBYWANIA SIĘ IMPREZY MASOWEJ  

pn. „Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Pierzchnica” 

 

1. Impreza masowa pn. „Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Pierzchnica” 

odbywać się będzie na terenie Stadionu Sportowego w Pierzchnicy w granicach 

ogrodzenia tego placu.  

2. Wstęp na teren imprezy jest wolny.  

3. Wstęp dla uczestników festynu odbywać się będzie przez główne wejście od  

ulicy Lipowej (droga gminna) 

4. Osoby do lat 15 mogą przebywać na terenie imprezy wyłącznie pod opieką 

dorosłych. 

5. Osoby obecne na terenie imprezy obowiązane są zachowywać się  

w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie. 

6. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy: 

a) napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających (osoby, które będą 

posiadały wymienione środki, zostaną zatrzymane i przekazane Policji, 

z wyłączeniem alkoholu, który oddany zostanie do depozytu) 

b) wszelkiego rodzaju broni palnej, gazowej, ostrych narzędzi, noży, pałek itp. 

(przedmioty te należy pozostawić w depozycie w szatni do czasu zakończenia 

imprezy), 

c) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk, 

d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, 

e) pojemników szklanych typu butelki szklane, szklanki, 

f) fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych. 

7. Ponadto zakazuje się: 

a) wychodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone 

do powszechnego użytku, szczególnie fasady, płaty, mury, ogrodzenia, 

zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty, drzewa, maszty wszelkiego 

rodzaju, dachy itp., 



b) wchodzenia w miejsca nie przeznaczone dla publiczności (odgrodzone 

płotkami lub ogrodzone taśmą sygnalizacyjną, np.: scena, namiot, 

pomieszczenia służbowe), 

c) rzucania wszelkimi przedmiotami, 

d) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, 

e) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących, innych 

przedmiotów pirotechnicznych, 

f) sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania 

zbiórek, 

g) pisania na budowlach, urządzeniach, ich malowania i oklejania itp., 

h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu 

w innych sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów, 

i) zasłaniania twarzy lub innego maskowania celem uniemożliwienia 

identyfikacji policji i służby porządkowej, 

j) niszczenia mienia organizatora i innych uczestników Imprezy. 

8. Dewastacja oraz używanie przenośnych kabin sanitarnych do celów 

niezgodnych z ich przeznaczeniem jest niedozwolone. 

9. Organizator imprezy masowej zapewnia bezpieczne i bezkolizyjne opuszczenie 

terenu imprezy poprzez oznaczenie wyjść zgodnie z planem ewakuacji. 

10. Organizator zapewnia obsługę i służby porządkowe w ilości wynikającej z 

Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych .  

11. Punkt pomocy medycznej w przypadkach niezbędnego udzielania pomocy 

znajduje się na terenie imprezy i jest wyraźnie oznaczony. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 

imprezy 

13. Stanowiska gastronomiczne powinny spełniać wymogi określone w Ustawie o 

obrocie środkami spożywczymi w handlu obwoźnym ze szczególnym 

uwzględnieniem pozytywnej opinii inspekcji sanitarnej. 

14. Służby porządkowe organizatora imprezy są uprawnione do: 

a)  legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby 

wnoszą przedmioty, o których mowa w punkcie 6 lit. c), 

c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek 

publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, 



a w przypadku nie wykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia 

imprezy masowej, 

d) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających 

bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

15. W przypadku niepodporządkowania się wezwaniom do opuszczenia imprezy 

masowej członek służby porządkowej będący pracownikiem agencji ochrony 

wynajętej do zabezpieczenia imprezy, posiadający licencję pracownika ochrony 

jest uprawniony do wyprowadzenia przy użyciu siły fizycznej, osobę która nie 

podporządkuje się wezwaniu poza granice imprezy masowej. 

16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej mają zastosowanie 

przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

17. Regulamin będzie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez wywieszenie go 

w trzech miejscach na placu imprezy oraz poprzez zamieszczenie go w serwisie 

internetowym Gminy Pierzchnica na 5 dni przed planowanym terminem 

imprezy.  


