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REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ 

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1160), wprowadza się niniejszy regulamin imprezy masowej.   

 

1. Regulamin odnosi się do imprezy masowej pod nazwą ASOT 850 Poland która odbędzie się  

dnia 30/31 maja 2018 r. W ARENIE GLIWICE w Gliwicach  

2. Organizatorem imprezy masowej jest TME EVENTS AT. Sp z o.o. 

3. Uczestnicy imprezy masowej mają prawo wstępu na teren obiektu w ww. dniu w  

godzinach: 20.00 – 05.00 

4. Uczestnicy imprezy mogą̨ przebywać na terenie obiektu do jej zakończenia, a następnie bez zbędnej 
zwłoki opuścić teren imprezy masowej. 

5. Wstęp na imprezę̨ masową mają osoby od 18- tego roku życia, posiadające ważny bilet, lub inny 
wydany przez Organizatora dokumenty uprawniający do wstępu na teren imprezy. 

6. Zasady wykorzystania zakupionego biletu: Zakupiony bilet wstępu należy zabezpieczyć w taki sposób, 
aby nie uległ on uszkodzeniu lub zagubieniu. Bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi. Organizator 
nie wydaje duplikatów zniszczonych lub zagubionych biletów. Bilet uszkodzony bądź́ z nieczytelnym 
kodem kreskowym jest nieważny i nie podlega refundacji ani zamianie na inny bilet. Posiadany przez 
uczestnika imprezy masowej bilet jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzania osoby 
towarzyszącej. 

Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich mają prawo wejścia na imprezę 
bezpłatnie, na podstawie dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność razem z opiekunem. Opiekun 
osoby niepełnosprawnej musi posiadać ważny bilet wstępu na imprezę, lub inny wydany przez 
Organizatora dokumenty uprawniający do wstępu na teren imprezy. 

7. Nie będą̨ wpuszczane na imprezę̨ lub zostaną̨ z niej usunięte osoby, które odmawiają̨ poddania się̨ 
czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie masowej, legitymowania lub nie 
posiadających dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości. 

8. Na teren imprezy zakaz wstępu mają osoby naruszające przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego 
regulaminu, a w szczególności osoby: 

a) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub 
zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez 
masowych, 

b) nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji 
psychotropowych, 
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c) które swoim zachowaniem stwarzają̨ chociażby potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego, 

d) ubrane lub z pomalowanymi twarzami w sposób uniemożliwiający ich identyfikację, 

9. Osoby uczestniczące w imprezie masowej mają obowiązek zachowywać się̨ w sposób nie zagrażający 
bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie. Osoby te winny przestrzegać regulaminu obiektu 
(terenu) i regulaminu imprezy masowej, a także przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

10. Na teren imprezy masowej obowiązuje zakaz wnoszenia przedmiotów prawem zabronionych, 
a w szczególności: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych (np.: petard, zimnych 
ogni, rac, pochodni itp.), materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, opakowań 
szklanych, napojów w opakowaniach plastikowych i kartonowych, napojów w puszkach, środków 
odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu 
ludzkiemu (np. kijów baseballowych, metalowych rurek, noży itp.). 

11. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących 
na teren imprezy masowej, w przypadkach określonych przepisami prawa. Osoby które odmówią̨ 
poddania się̨ tym czynnościom nie będą̨ wpuszczane. 

12. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za potencjalny uszczerbek na zdrowiu 
spowodowany głośną muzyką i używaniem stroboskopowych efektów świetlnych. 

13. Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy masowej psów, kotów 
i innych zwierząt. 

14. Zabrania się̨ uczestnikom imprezy niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz 
wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia 
znajdującego się̨ na terenie imprezy oraz wzniecania ognia. 

15. Zabrania się̨ wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku 
i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby 
z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu. 

16. Osoby znajdujące się̨ na terenie imprezy masowej, które dopuszczać się̨ będą̨ zakłócania porządku, 
stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą̨ 
wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą̨ przestrzegać regulaminu będą̨ usunięte 
z imprezy. 

17. Uczestnicy imprezy masowej mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami dostępu 
ustalonymi przez Organizatora. 

18. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść, wejść i dróg ewakuacyjnych, 
dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych 
w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej. 

19. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są 
uprawnione zgodnie z przepisami ustawy do: 
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a) sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej, 

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub 
posiadają przedmioty, 

d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia 
braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej, 

e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym 
się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - 
wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej, 

f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony 
w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb 
porządkowych lub inna osobę, na zasadach określonych w ustawie, 

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

20. Każdy uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zapoznania się̨ z regulaminem imprezy 
masowej, regulaminem obiektu oraz graficznym planem obiektu, a w także stosować się̨ do nich.  

21. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służbę̨ porządkową̨ 
o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia. 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy masowej przez 
jej uczestników. 

23. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do stosowania się̨ do zaleceń Organizatora oraz służby 
porządkowej. 

24. Organizator imprezy masowej mając na uwadze względy bezpieczeństwa uczestników imprezy 
podyktowane zmianami organizacyjnymi oraz zmianami infrastruktury miejsca, w którym będzie 
odbywała się impreza, zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia imprezy 
masowej lub jej odwołania. 

25. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu imprezy masowej, działa poprzez 
pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę̨ porządkową̨ i służbę̨ 
informacyjną organizatora imprezy, której zostaną̨ powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa 
i porządku podczas imprezy. 

26. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie imprezy masowej przed imprezą masową, jak i w czasie jej 
trwania, nie posiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie oraz zaparkowane 
na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowniczych i policji będą̨ odholowane na 
parking na koszt właściciela pojazdu  
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27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy bez konsekwencji zwrotu należności 
za bilet. 

28. Wejście na teren imprezy masowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 

29. Wejście na teren imprezy masowej stanowi jednocześnie zgodę na użycie swojego wizerunku 
w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio 
z imprezy masowej. 

30. Uczestnik imprezy masowej nie może rejestrować, wykorzystywać, ani przesyłać dźwięku, obrazu lub 
opisu imprezy, do użytku innego niż wyłączny użytek prywatny. Surowo zabronione jest 
rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych środków przekazu, 
współczesnych bądź przyszłych mediów dźwięku, obrazu, danych, opisu, zdjęć, nagrań, z imprezy 
w całości lub w części, bądź pomaganie innej osobie/osobom w takich działaniach.  

31. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe 
i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy masowej może odbywać się 
wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Organizatora.   

32. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia i podpisania przez Organizatora. 

 


