ZARZ1\DZENIE Nr 27 12015
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie wprowadzeoia Regulamioy imprezy masowej
po. "Piknik rodziooy- AERO 2015" orgaoizowanej doia 30 maja 2015 roku
w miejscowosci Milewo.
Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

0

samorzqdzie gmirmym

(Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z p6Zn. zmianami) w zwi(j.zku z art.6 ust.3 ustawy z dnia 20 marca
2009

0

bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U z 2013 r. poz. 611 z p6Zn. zmianami)

zarz(j.dza siy, co nastypuje:

§ 1. Wprowadza siy Regulamin imprezy masowej pn. " Piknik Rodzirmy - AERO
2015"

organizowanej w miejscowosci Milewo, stanowi(j.cy zal(j.cznik do niniejszego

zarz(j.dzenia.
§2. Regulamin obowiqzuje w dniu imprezy tj. 30 maja 2015 roku.

§3.

Wykonanie

zarz(j.dzenia powlerza

Sly

kierownikowi

Wydzialu

Rozwoju

Gospodarczego i Planowania Przestrzermego.

§4 Zarz(j.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zal~cznik

do Zarz~dzenia Nr 27/2015
W6jta Gminy Sochocin
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

REGULAMINIMPREZY
Piknik rodzinny AERO 2015
30 maja 2015 r
L~dowisko Milewo

Postanowienia og61ne
1. Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy - Urz<}d Gminy Sochocin
ul Guzikarzy 9, 09-10 Sochocin zwanym dalej "organizatorem"
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich os6b uczestnicz<}cych w Imprezie kt6re
s<} zobowi<}zane do zachowania siy w spos6b nie zagrazaj<}cy bezpieczenstwu innych
os6b i przestrzegania postanowien niniejszego regulaminu.
Postanowienia szczeg61owe.

1. Wstyp na teren imprezy jest bezplatny/og6lnodostypny.
2. Zakaz wstypu na imprezy maj<} osoby, wobec kt6rych zostalo wydane orzeczeOle
zakazuj<}ce wstypu na imprezy masow<} oraz osoby wobec kt6rych maj<} zastosowanie
dalsze przepisy art. 22 ustawy 0 bezpieczenstwie imprez masowych.
3. Osoby maloletnie mog<} uczestniczy6 w imprezie wyl<}cznie pod opiek<} os6b
doroslych i na ich odpowiedzialnos6.
4. Uczestniciy imprezy zobowi<}zani S<} do parkowania pojazd6w mechanicznych
w miejscach do tego wyznaczonych.
5. Organizator imprezy moze odm6wi6 wstypu na Imprezy oraz przebywania na niej
osobom:
a) znajduj<}cym siy pod widocznym wplywem alkoholu, srodk6w odurzaj<}cych,
psychotropowych lub innych podobnie dzialaj<}cych srodk6w;
b) posiadaj<}cym przedmioty zabronione tj. broil. lub inne niebezpieczne
przedmioty, materialy wybuchowe, wyroby pirotechniczne, napoje
alkoholowe, srodki odurzaj<}ce, pojernniki do rozpylania gaz6w, substancje
farbuj<}ce, szklane przedmioty (m.in. butelki, kubki);
c) zachowuj<}cym siy agresywnie, prowokacyjnie albo wInny spos6b
stwarzaj<}cym zagrozenie bezpieczenstwa lub porz<}dku imprezy;
d) nosz<}cym buty 0 metalowych zakonczeniach.

6. Ponadto zakazuje siy wprowadzania psow i innych zwierz~t na teren imprezy oraz
prowadzenia bez autoryzacji organizatora jakiejkolwiek dzialalnosci handlowej
lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
7. Zabrania si y dewastacji i niszczenia obiektu (terenu) i jego otoczenia oraz wszelkich
urz~dzen znajduj~cych si y na terenie imprezy.
8. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, ktore znajduj~ siy na terenie imprezy
zobowi~zane s~ stosowa6 siy do polecen Sluzb Porz~dkowych, w tym kierownika
do spraw bezpieczenstwa.
9. Sluzby Porz~dkowe, legitymuj~c siy identyfikatorem umieszczonym w widocznym
miejscu, s~ uprawnione zgodnie z przepisami ustawy 0 bezpieczenstwie imprez
masowych do:
a) legitymowania osob w celu ustalenia ich tozsamosci;
b) przegl~dania zawartosci bagaty, odziezy osob, w przypadku podejrzenia,
ze osoby te wnosz~ lub posiadaj~ przedmioty;
c) wydawania polecen porz~dkowych osobom zaklocaj~cym porz~dek publiczny
lub zachowuj~cym siy niezgodnie z regulaminem imprezy masowej,
a w przypadku niewykonania tych polecen - wezwania ich do opuszczenia
Imprezy;
d) stosowania sily fizycznej w postaci chwytow obezwladniaj~cych oraz
podobnych technik obrony w przypadku zagrozenia dobr powierzonych
ochronie lub odparcia ataku na czlonka Sluzb Porz~dkowych lub inna osoby;
e) ujycia, w celu niezwlocznego przekazania Policji, osob stwarzaj~cych
bezposrednie zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzkiego, a takZe chronionego
mlema.
10. Sluzby Porz~dkowe s~ obowi¥ane
zachowaniem zaklocaj~ porz~dek
z Regulaminem.

usun~6

z terenu imprezy osoby, ktore swoim
publiczny lub zachowuj~ siy niezgodnie

11. W czasie imprezy organizator oraz uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby
przebywaj~ce na jej terenie, zobowi¥uj~ siy przestrzega6 przepisow ustawy
o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi.
12. Osoby uczestnicz~ce w imprezie przyjmuj~ do wiadomosci, ze wstyp na teren imprezy
jest rownoznaczny z udzieleniem zgody na nieodplatne fotografowanie, filmowanie
oraz inne zapisy wizerunku lub glosu.
Postanowienia koncowe
1. Regulamin obowi~zuje w czasie trwania imprezy.
2. Niniejszy regulamin bydzie dostypny przy wejsciu na teren obiektu oraz w punkcie
informacyjnym organizatora imprezy.
3. W przypadku zaistnienia spraw spornych nie uregulowanych niniejszym regulaminem
decyzje podejmuje kierownik ds. bezpieczenstwa imprezy oraz organizator.

