ZARZJ\DZENIE Nr 34/2018
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu imprezy masowej
pn. "XII Dni Sochocina" organizowanej w dniach 30 czerwca i 1 lipca 2018 roku
w miejscowosci Sochocin

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

0

samorzlfdzie gminnym

(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 t.j. ze zm.) w zwilfZku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz.U.2017.1160 j.t. ze zm.) zarzlfdza sit(, co nastt(puje:

§ 1. Wprowadza sit( regulamin imprezy masowej pn. "XII Dni Sochocina" organizowanej
w miejscowosci Sochocin, stanowilfcy zallfcznik do niniejszego zarzlfdzenia.

§ 2. Regulamin obowilfzuje w dniach 30 czerwca i 1 lipca 2018 r. - 30 czerwca w godz.
20.00-24.00 i 1 lipca do godz. 01.00.

§ 3. Wykonanie zarzlfdzenia powierza si t( Sekretarzowi gminy.
§ 4. Zarzlfdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

~
Andrzej Rfj atowski

REGULAI\IfIN IMPREZY MASOWEJ
"XII Dni Sochocina"
Stadion Gminny w Sochocinie

Ponizsze okreslenia uzywane w regulaminie bydq mialy nastypujqce znaczenie:

- "sluzby

porz~dkowe

i informacyjne" oznaczajq powolane przez organizatora osoby,

w tym pracownik6w agencj i ochrony i mienia do dbania

0

bezpieczenstwo os6b

uczestniczqcych w imprezie; czlonkowie sluzb porzqdkovvych i informacyjnych posiadajq
identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu, zawierajqce: nazwy firmy, numer
identyfikacyjny i fotografi y, okres waznosci, pieczyc i podpis wystawcy,

- "teren imprezy" - boisko sportowe (stadion gminny) w Sochocinie przy ul. Szkolnej 21,
- "uczestnik imprezy" oznacza osoby uczestniczqcq w imprezie.

§1
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "regulaminem") wydany zostaje na podstawie przepis6w
Ustawy z dnia 20 marca 2009 r.

0

bezpieczenstwie imprez masowych (zwanej dalej "ustawq")

oraz na podstawie przepis6w Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy - gmina Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09
110 Sochocin, zwanym dalej "organizatorem" i dotyczy imprezy masowej - "XII Dni
Sochocina" w dniach 30 czerwca i 1 Jipca 2018 r. - 30 czerwca w godz. 20.00-24.00 i 1 lipca
do godz. 01.00 na Stadionie Gminnym w Sochocinie.
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich os6b, kt6re w czasie trwania imprezy bydq
przebywaly na terenie, na kt6rym przeprowadzana jest impreza. Kazda osoba przebywajqca
na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiqzana jest stosowac siy do postanowien
niniejszego regulaminu.
4. Celem regulaminu jest okreslenie zasad zachowania siy os6b obecnych na imprezie
i korzystania przez nie z terenu i urzqdzen, na kt6rym przeprowadzona jest impreza.

§2
Wstyp na teren imprezy jest bezplatny i przysluguje wszystkim.

§3
1. Zabrania si y wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiot6w,
- materia16w wybuchowych,
- wyrob6w pirotechnicznych,

- materia16w pozarowo niebezpiecznych,
- napoj6w alkoholowych,
- srodk6w

odurz aj~cych ,

dzialaj~cych.

substancji psychotropowych lub podobnie

2. Zakazuje si y wprowadzania na teren imprezy ps6w i innych

zwierz~t

oraz rower6w.

3. Zabrania si y dewastacji , niszczenia, zasmiecania obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich
urz~dze6 znajduj~cych

si y na terenie imprezy.

4. Organizator imprezy moze odm6wic wstypu na imprezy oraz przebywania na niej osobom:
znajduj~cym

Sly

pod

widocznym

psychotropowych lub innych podobnie
-

posiadaj~cym

wplywem

alkoholu,

odurzaj~cych ,

srodk6w

dzialaj~cych ,

bro6 lub inne niebezpieczne przedmioty, materialy wybuchowe, wyroby

pirotechniczne, materialy pozarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, srodki
substancje psychotropowe i inne podobnie

porz~dku

lub

dzialaj~ce,

- zachowuj~cym siy agresywnie, prowokacyjnie albo winny spos6b
bezpi ecze6stwa lub

odurzaj~ce

stwarzaj~cym

zagrozenie

imprezy,

- wobec kt6rych zostalo wydane orzeczenie

zakazuj~ce

- wobec kt6rych zostalo wydane orzeczenie

im wstypu na imprezy masow~ ,

zobowi~zuj~ce

ich do powstrzymania siy od

przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,
- wobec kt6rych zostal wydany zakaz zagraniczny,
-

odmawiaj~cym

poddania siy kontroli (sprawdzeniu uprawnie6, legitymowaniu,

przegl~daniu

zawartosci bagazy lub odziezy).
5. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie mne osoby, kt6re
zobowi~zane s~

stosowac si y do polece6 sluzb

znajduj~

porz~dkowych

siy na terenie lmprezy

i informacyjnych, w tym

kierownika do spraw bezpiecze6stwa. Odmowa zastosowania siy do tych polece6 moze
wyl~cznie

wynikac

z uwagi na ich sprzecznosc z powszechnie

obowi~zuj~cymi

przepisami

prawa.
6. Wstyp os6b nieletnich na teren imprezy jest mozliwy tylko i
doroslej i na wyl~czn~ odpowiedzialnosc os6b, kt6re

sprawuj~

wyl~cznie

pod

opiek~

osoby

nad nimi pieczy.

§4
1. Organizator zapewma bezpiecze6stwo osobom obecnym na imprezie masoweJ oraz
porz~dek

- sluzby

podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:

porz~dkowe

i sluzby informacyjne odpowiednio umundurowane i oznaczone,

- powolanie kierownika do spraw bezpiecze6st\\-a,
informacyjnymi i organizuj~cego pracy sluzb

kieruj~cego

sluzbami

porz~dkowymi

porz~dkowych,

- udostypnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,

oraz

cz!onka s!uzb

porz~dkowych

z dnia 22 sierpnia 1997 r.

0

inn~

lub

osoby, na zasadach okreslonych wart. 38 Ustawy

ochronie os6b i mienia (Oz.U.2017.2213 j.t. ze zm.),

- ujycia, w celu niezwlocznego przekazania policji, os6b

stwarzaj~cych

bezposrednie

zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzkiego, a takZe chronionego mienia.
2. S!uzby
z

porz~dkowe mog~

obowi~zuj~cymi

wydawac wlasne instrukcje bezpieczenstwa oraz ppoz. , zgodnie

przepisami prawa.

3. Wszyscy uczestnicy imprezy masowej
zobowi~zani

w wypadku zdarzen nadzwyczajnych

s~

zastosowac siy do polecen przekazywanych przez organizatora imprezy (przy

uzyciu naglosnienia),

b~di

pracownik6w sluzb porz~dkowych.

Polecenia te dotyczyc

mog~:

- opuszczenia terenu lmprezy, w

zwi~ku

z powstalym zagrozeniem z podaniem sposobu

zachowania siy,
- zachowania Sly w scisle okreslony spos6b

gwarantuj~cy

bezpieczenstwo uczestnikom

lmprezy.
4. Ponadto zakazuje siy:
- wchodzenia lub przechodzenia przez

urz~dzenia

nieprzeznaczone do powszechnego uzytku:

ploty, parkany, wygrodzenia,
- wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widz6w,
- rzucania wszelkimi przedmiotami,
-

prowadzenia

wszelkiej

dzia!alnosci

handlowej

gastronomicznej

nieuzgodnionej

z organizatorem imprezy.
W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych nlmeJszym regulaminem
decyzje podejmuje organizator.

§6
1. Niniejszy regulaminjest dostypny:
- w siedzibie organizatora: Urzydu Gminy Sachocin,
- na stronie internetowej gminy Sochacin www.sochacin.pl.
2. Wszyscy uczestnicy imprezy winni

s~

przestrzegac Ustawy z dnia 20 marca 2009 r.

a bezpieczenstwie imprez masowych (Oz.U.2017.1160 j.t. ze zm.).
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje siy przepisy ustawy oraz
Kodeksu cywilnega.

§7
Regulamin

obowi~zuje

w czasie trwania imprezy masowej.
ORGANIZATOR

W0J]E
And,zej RXiatowski

