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REGULAMIN ŚMIGIELSKIEJ STREFY KIBICA 

W AMFITEATRZE PRZY CENTRUM KULTURY 
 

 
I. 

 Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą  przebywały  
na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba  przebywająca na tym terenie,  
w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.  

 Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania 
przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest impreza. 

II. 

 Wstęp na teren strefy jest bezpłatny.  
 

III. 
1. Zabrania się wnoszenia na teren strefy: 
       -  broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 
       -  materiałów wybuchowych, 
       -  wyrobów pirotechnicznych, 
       -  materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
       -  napojów alkoholowych, 
       -  środków odurzających, substancji psychotropowych lub  podobnie działających.  
2. Zakazuje się prowadzenia na terenie strefy jakiejkolwiek działalności handlowej (w tym:  usługowej 

i gastronomicznej) lub innej zarobkowej bez zgody organizatora. 
3. Zabrania się  dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń  znajdujących 

się na terenie strefy. 
4. Organizator strefy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom: 

-  znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych 
lub  innych podobnie działających, 
-  posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,  wyroby 
pirotechniczne,  materiały  pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe,  środki odurzające lub 
substancje psychotropowe i inne podobnie działające, 
- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie  
   bezpieczeństwa lub  porządku imprezy, 

      - odmawiające poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu 
zawartości bagaży lub odzieży).  
5. Uczestnik oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie strefy zobowiązane są stosować 

się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń 
może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa.  

 
IV. 

1. Organizator może utrwalać przebieg wydarzenia dla celów dokumentacji. Wizerunek osób 
przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów 
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

 
V. 

 
1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu,   
uprawnione są do, zgodnie z przepisami ustawy: 
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- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 
- przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te  wnoszą lub 
posiadają  niebezpieczne przedmioty, 
- wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub  zachowującym się  
   niezgodnie z regulaminem,  a w przypadku nie wykonania takich poleceń –  wezwania ich do 
opuszczenia  terenu strefy, 
- stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych  technik obrony 

w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub  odparcia ataku na członka służb 
porządkowych lub inną osobę, na zasadach  określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o 
środkach przymusu bezpośredniego i broni  palnej 

 - ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie  zagrożenie dla 
życia  lub  zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż., zgodnie  
  z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Służby informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu,  
zobowiązane są do, zgodnie z przepisami ustawy: 

    - informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa, określonych przez organizatora 
lub służby ratownicze, 

    - informowania o umiejscowieniu punktów medycznych i sanitarnych, 
    - nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie, 
    - niedopuszczanie osób uczestniczących w imprezie do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności, 
    - niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych  działań  
      zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych, 
    - obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania  nadmiernemu   
       zagęszczeniu osób 
    - pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu i regulaminu strefy, 
    - reagowanie na skargi składane przez osoby uczestniczące.  
4. W przypadku zagrożenia ładu i porządku publicznego na wydarzeniu oraz bezpieczeństwa  
    uczestników i gdy działania służb porządkowych i informacyjnych są nieskuteczne, organizator  
    wystąpi o udzielenie pomocy do Policji.   
 

VI.  
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Ustawy  oraz kodeksu 

cywilnego. 
 

VII. 
Regulamin obowiązuje w czasie trwania Śmigielskiej Strefy Kibica. 


