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REGULAMIN TERENU, 
NA KTÓRYM ORGANIZOWANA JEST IMPREZA MASOWA

podczas koncertów w ramach „Dzień Werbkowic, Dzień Cukrownika”
w dniu 1 lipca 2018 roku

Regulaminem  terenu  objęty  jest  wydzielony  fragment  działki  Nr  60  (obręb  Werbkowice
IUNG) w m. Werbkowice będącej własnością Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach.
Niniejszy regulamin został  wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009
roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. Nr 611 tekst jednolity), zwanej
dalej „Ustawą”.
Regulamin wydany jest przez organizatora przeprowadzającego Imprezę, którym jest: Urząd
Gminy Werbkowice zwanego dalej „Organizatorem”.
Regulamin  kierowany  jest  do  wszystkich  osób,  które  w  czasie  trwania  imprezy  będą
przebywały  na  ww.  terenie.  Teren  imprezy  masowej  obejmuje  obszar  około  2400  m2,
wyznaczony płotkami zaporowymi. Każda osoba przebywająca na terenie imprezy masowej
oraz  na  terenie  przyległym  obowiązana  jest  stosować  się  do  postanowień  niniejszego
Regulaminu.
Celem  Regulaminu  jest  zapewnienie  bezpieczeństwa  imprezy  poprzez  określenie  zasad
zachowania  się  osób  przebywających  na  terenie  imprezy  masowej,  a  także  urządzeń
znajdujących się na nim.
Wszystkie  osoby  przebywające  na  terenie  imprezy  masowej  są  zobowiązane
do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania
postanowień Regulaminu.
Regulamin terenu zostanie udostępniony uczestnikom w punkcie informacyjnym znajdującym
się na terenie  imprezy,  umieszczony zostanie  na płotkach zabezpieczających otaczających
teren  imprezy  oraz  zostanie  zamieszczony  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy
Werbkowice.

§ 1
Wstęp na teren imprezy jest  bezpłatny  i  przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym
wydarzeniem.

§ 2
Osoby  znajdujące  się  na  terenie  imprezy  są  obowiązane  zachowywać  się  w sposób
niezagrażający  bezpieczeństwu  innych  osób,  a w szczególności  przestrzegać  postanowień
niniejszego Regulaminu.

§ 3
Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy osób zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie
albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

§ 4
Kto wykracza przeciwko wydawanym z upoważnienia ustawy z dnia 20 marca 2009 roku
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. Nr 611 tekst jednolity), podlega karze:

1

http://www.gokwerbkowice.pl/
mailto:gokwerbkowice@gmail.com


Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
ul. J. Piłsudskiego 2, 22-550 Werbkowice

tel./fax: 84 6572032, 84 6572078
www.gok.werbkowice.pl

gokwerbkowice@gmail.com

- Art. 54. 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy,

regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe
lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej
niż 2.000 zł.

- Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu
nieprzeznaczonym dla publiczności;

- Art.  55.  Kto  nie  wykonuje  polecenia  wydanego  przez  Policję  lub  Żandarmerię

Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia
wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.

- Art. 56. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje

alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.

- Art.  57.  Kto,  będąc  do  tego  zobowiązany,  nie  przekazuje  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa  imprezy  masowej  albo  przekazuje  informację  nieprawdziwą  w  tym
zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.

- Art. 59. 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576), wyroby pirotechniczne,
materiały  pożarowo  niebezpieczne  lub  inne  niebezpieczne  przedmioty  lub  materiały
wybuchowe,  podlega  grzywnie  nie  mniejszej  niż  180  stawek  dziennych,  karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

- Art. 60. 1a. Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na
teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej
miejsca  takiego  nie  opuszcza,  podlega  grzywnie,  karze  ograniczenia  wolności  albo
pozbawienia wolności do roku.

- Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla

życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie
odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg
tej  imprezy,  podlega  grzywnie  nie  mniejszej  niż  120  stawek  dziennych,  karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

- Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy

masowej  narusza  nietykalność  cielesną  członka  służby  porządkowej  lub  służby
informacyjnej.

- Jeżeli  sprawca,  dopuszczając  się  czynów  określonych  w  ust.  1-3,  używa  elementu

odzieży  lub  przedmiotu  do  zakrycia  twarzy  celem  uniemożliwienia  lub  utrudnienia
rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Na  terenie  imprezy  masowej  oraz  przyległym,  którego  dotyczy  niniejszy  regulamin,
obowiązują  wszystkie  przepisy  prawne  dotyczące  terenu  ogólnie  dostępnego,  które  mają
zastosowanie w miejscach publicznych na terenie RP.

Organizator
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