
ZARZ;\DZENIE Nr 26/2017 

W6.JTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 26 maja 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu imprezy masowej 

"XI Dni Sochocina" organizowanej w dniach 8 i 9 lipca 2017 roku 

w miejscowosci Sochocin 

?\u podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz[fdzie gminnym 

(Dz. L. z 2016 r. poz. 446) w zwi[fzku z art. 6 ust. 3 ustavvy z dnia 20 marca 2009 r. 

o hczpicczellstwie imprez masowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2139) zarz[fdza siy, co nastypuje: 

§ 1. W prowadza siy regulamin imprezy masow~j pn. "XI Dni Soc hoc ina" organizowanej 


\\ miejscowosci Sochocin, stanowi[fcy zal[fcznik do niniejszego zarz[fdzenia. 


§ 2. Regulamin obowi[fzuje w dniach 8 i 9 lipca 2017 r. - 8 lipca w godz. 17.00-24.00 


i 9 do godz. 01.00. 


§ 3. \Vykonanie zarz[fdzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy. 


§ 4. Zarzi.}dzenie wchodzi w :lycie z dniem podpisania. 


w/t\ 
Andrzej ~;WSki 

http:17.00-24.00


REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ 


Dni Sochocina 2017 


Stadion gminny w Sochocinie 


okrdlenia uzywane w regulaminie b((dq mialy nast((pujqce znaczenie: 

"sluzby porzqdkowe i informacyjne" oznacza powolane przez organizatora osoby, w tym 

pra:::ovmik6w agencji ochrony i mienia do dbania 0 bezpieczenstwo os6b uczestniczqcych 

\\ ::~l;)fezie: czlonkowie sluzb porzqdkov..rych i informacyjnych posiadajq identyfikatory 

um18szczone w widocznym miejscu, zawierajqce: nazwt; firmy, numer identyfikacyjny 

okres waznosci, piecz((c i podpis wystawcy, 

- ..:-::ren imprezy" boisko sportowe (stadion gminny) w Sochocinie przy ul. Szkolnej 21, 

"" _:cz-:stnik imprezy" oznacza osoby uczestniczqcq w imprezie. 

§1 

regulamin (zwany dalej "regulaminem") wydany zostaje na podstawie przepis6w 

z dnia 20 marca 2009 r. 0 bezpieczenstwie imprez masowych (zwanej dalej "ustawq") 

or,':/ :1:1 podstawie przepis6w Kodeksu Cywilnego. 

2. ;<.:gulamin v..rydany jest przez organizatora imprezy - Gmina Sochocin ul. Guzikarzy 9, 

09-11 0 Sochocin, zwanym dalej "organizatorem" i dotyczy imprezy masowej "Dni 

201 T w dniach 8 i 9 lipca 2017 r. 8 lipca w godz. 17.00-24.00 oraz 9 lipca do 

gOt: -. 01.00 na stadionie gminnym w Sochocinie. 

-, ~.cgulamin kierowany jest do wszystkich os6b, kt6re w czaSle trwania Imprezy bydq 

::y\\aly 11a terenie, na kt6rym przeprowadzana jest impreza. Kazda osoba przebywajqca 

''.::1 '~g~ terenie w czasie trwania imprezy obowiqzana jest stosowac siy do posta11owien 

ill!'. ~: regulaminu . 

.f. (. regulaminu jest okreslenie zasad zachowania siy os6b obecnych na imprezie 

przez nie z terenu i urzqdzen, na kt6rym przeprowadzona jest impreza. 

§2 

:ia teren imprezy jest bezplatny i przysluguje wszystkim. 


§3 


1. 	 siy wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: 

lub innych niebezpiecznych przedmiot6w, 

- :;~aleria16w wybuchO\vych, 

v:."uMw pirotechnicznych. 


pozarowo niebezpiecznych, 


http:17.00-24.00


"lpnj6w alkoholowych, 

- s;'odk6w odurzaj'J.cych, substancji psychotropO\vych Iub podobnie dzialaj'J.cych. 

siy wprowadzania na teren imprezy ps6w i innych zwierz'J.t oraz rower6w. 

siy dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urz'J.dzen 

siy na terenie imprezy. 

'::>,anizator imprezy moze odm6wic wst<rpu na imprez<r oraz przebywania na niej osobom: 

7::2JduHcym siy pod widocznym wplywem alkoholu. srodk6w odurzaj'J.cych. 

cho'[;-;)po\vych Iub innych podobnie dzialaj'J.cych. 

:',~~bdajqcym bron Iub inne niebezpieczne przedmioty, materialy wybuchowe, wyroby 

pi!\l'c,~chniczne. materialy pozarowo niebezpieczne. napoje alkoholowe, srodki odurzaj'J.ce Iub 

sc:~' psychotropowe i inne podobnic dzialaj'J.cc, 

l:r:hc)\\ujqcym si<r agrcsywnic, prowokacyjnic albo w mny spos6b stwarzaj'J.cym 

bezpieczenstwa lub porz'J.dku imprezy, 

~-~ , kt6rych zosta10 wydane orzeczenie zakazuj'J.ce im wst<rpu na imprez<r masow'J., 

c.b:;c kt6rych zostal0 wydane orzeczenie zobowi'J.zuj'J.ce ich do powstrzymania si<r od 

\Y micj scach przeprowadzania imprez masowych, 

ktorych zostal wydany zakaz zagraniczny, 

poddania si<r kontroli (sprawdzeniu uprawnien, legitymowaniu, przegl'J.daniu 

z::-:" ,,2':csci bagazy Iub odziezy), 

5. 	 r 'cz;:stnicy imprczy oraz wszystkie inne osoby, kt6re znajduj'J. si<r na terenie Imprezy 

i::.zane S'J. stosowac siy do polecen sruzb porz'J.dkowych i informacyjnych, w tym 

", 'nik2 do spraw bczpieczenstwa. Odmowa zastosowania si<r do tych polecen moze 

\\;;: wyl~~cznie z uwagi na ich sprzecznosc z powszechnie obowiqzuj'J.cymi przepisami 

6 \" os6b 11ieletnich 11a teren imprezy jest mozliwy tylko i wyl'J.cz11ie pod opiek'J. osoby 

i 11a wyl'J.czn'J. odpowiedzialnosc os6b, kt6re sprawllj'J. nad nimi piecz<r. 

§4 

I, ():·:d-~.mizator zapewnia bezpieczenstwo osobom obecnym na imprezie masowej oraz 

podczas trwania imprezy, poprzez m-in.: 

:,:;t:zby porzt.j.dkowe i sluzby informacyjne odpowiednio umundurowane i oznaczone, 

\\'oIanie kierownika do spraw bezpieczenstwa, kieruj'J.cego sluzbami porz'J.dkowymi 

OL,£ ;",formacyjnymi i organizujt.j.cego pracy sluzb porz'J.dkowych, 

- ::~~~)s:.~pnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego. 

miejsca uczestnikowi imprezy na inne, jesli zajdzie taka potrzeba. L 

http:zobowi'J.zuj'J.ce
http:zakazuj'J.ce
http:dzialaj'J.cc
http:odurzaj'J.ce


2. C;~·ganizJ.tor - w zakresie okreslonym ustaw~ i przepisami wykonawczymi uprawniony 

.1;;;::';, 	 utrwalenia imprezy, a w szczeg6Inosci zachowania os6b, za pomoc~ urz~dzeii 

,(j~lcych obraz i dzwiyk. 

3. 	C·r~..:,nizator utrwala r6wniez przebieg imprezy dla ce16w dokumentacji. Wizerunek os6b 

waj:.j,cych na terenie imprezy moze zosta6 utrwalony, a nastypnie rozpowszechniony 

dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

\vyznacza strefy podzialu imprezy: 

- '.~,:::a '·\T'12 z zapleczem techniczno-socjainym (dla wykonawc6w i obslugi), niedostypne 

icznosci. 

mle]SCa stoj~ce na plycie i mle]SCa siedz~ce na koronie stadionu 

\\" d7idonych sektorach, dostypne dia widz6w. 

:; ! '; zapewnia zabezpieczenia przeciwpozarowe poprzez zapewnienie tego, ze: 

,,::,(w.nicy obslugi, sluzby porz~dkowe i organizator znaj~ rozmieszczenie podrycznego 

gD.sniczego i hydrant6w oraz zasady postypowania na wypadek pozaru. 

porz~dkowe przeszkolone s~ w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu 

"YJ.:l1a straz) pozarnej, zasad uzycia podrycznego sprzytu gasniczego, udzielenia 

;)omocy medycznej. 

C.':c:::l::izutor zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy Iub odwolania imprezy 

z l?:~.~dnionych. wai:nych powod6w, np. odwo1anie przyjazdu przez artysty, sila wyzsza, itp. 

':::>'eS:liejszego uprzedzenia. Organizator nie bydzie zobowi~zany z tego tytulu do zadnej 

sZl.c.:g6Inej rekompensaty. Jesii organizator nie wyznaczy innego terminu imprezy, bilety 

\\S1'~: pod!egaj~ zwrotowi na zasadach okresionych w pkt II. 

§5 

1. 	 porz~dkowe, legitymuj~ce Sly identyfikatorem umleszczonym w widocznym 

'C.:. upmvvnione s~ do, zgodnie z przepisami ustawy: 

,l\\dzania uprawnieii do przebywania na imprezie, 

!110\\'ania os6b w celu ustalenia ich tozsamosci, 

'~/cgIadania zawartosci bagazy, odziezy os6b, w przypadku podejrzenia, ze osoby te 

posiadaj~ niebezpieczne przedmioty, 

\,,'ania polecen porz~dkowych osobom zak16caj~cym porz~dek publiczny 

ujqcym siy niezgodnie z regulaminem imprezy masowej i obiektu (terenu), 

padku niewykonania takich polecen wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy. 

::~'s0\\ania si1y fizycznej w postaci chwyt6w obezwladniaj~cych oraz podobnych technik 

przypadku zagrozenia os6b i d6br powierzonych ochronie lub odparcia ataku na 



s!uzb porzifdkowych lub innif osoby, na zasadach okreslonych w art. 38 ustawy z dnia 

s·.:rrJnia 1997 r. °ochronie os6b i mienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1432), 

w celu niezwiocznego przekazania Policji, os6b stwarzajifcych bezposrednie 

7.&:;:- db zycia lub zdrowia ludzkiego, a takze chronionego mienia. 

2. S porz<l-dkowe mogif wydawac wlasne instrukcje bezpieczenstwa oraz p.poz., zgodnie 

Z l::).zujifcymi przepisami prawa. 

§6 

regulamin jest dostypny: 

,' ..,·:.;d?ibic organizatora: Urzydu Gminy Sochocin, 

internetowej: Gmina Sochocin www.sochocin.pl. 

nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje siy przepisy ustawy oraz 

. ::':-:~: Cywilnego. 

§7 

obowi¥uje w czasie trwania imprezy masowej. 

ORGANIZATOR 

http:www.sochocin.pl

