
 

 

 

REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ 

 

Impreza masowa w ramach Wschodu Kultury Europejskiego Stadionu Kultury organizowana w dniu 

24.06.2022r. w Parku Sybiraków przy ul. Broniewskiego w Rzeszowie.  

 

1. Organizatorem  imprezy masowej „Wschodu Kultury Europejskiego Stadionu Kultury” w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2171  ze zm.), (dalej „Ustawa”) jest Estrada Rzeszowska 

wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod 

numerem RIK: 04 

2. Impreza odbywa się w dniu 24 czerwca 2022, na terenie Parku Sybiraków przy ul. Broniewskiego 

w Rzeszowie (dalej „Teren  Imprezy”). 

3. Dokładny program Imprezy, w tym godziny wejść na Teren Imprezy oraz godzina rozpoczęcia 

Imprezy ogłaszane są odrębnie. 

4. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „ Regulamin”) określający w szczególności 

prawa i obowiązki Organizatora, w tym podległych mu służb w związku przeprowadzeniem 

Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników w związku z udziałem w Imprezie. 

5. Wszystkie osoby obecne na Terenie Imprezy są obowiązane zachowywać się w sposób nie 

zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać Regulaminów: Terenu i Imprezy. 

6. Nie mają prawa wstępu na Teren Imprezy: 

 Osoby, w stosunku do których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na Imprezę lub w 

stosunku do których został wydany zakaz zagraniczny, 

 Osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków, 

 Osoby wnoszące środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub 

wybuchowe lub posiadające broń i inne niebezpieczne przedmioty, 

 Osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w 

fotografię, imię i nazwisko i adres oraz których identyfikacja z zamieszczonej w dokumencie 

fotografii jest utrudniona (założona na twarz kominiarka lub szalik), 

 Osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające zagrożenie 

dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

7. Ocena przedmiotów niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych. 

8. Każda osoba stwarzająca zagrożenie i/lub zakłócająca Imprezę zostanie usunięta z Terenu 

Imprezy przez służby porządkowe i niezwłocznie przekazana Policji. 

9. Teren Imprezy jest ogrodzony i zostaje zabezpieczony poprzez  płotki zaporowe ustawione 

wokół sceny i miejsc niedostępnych dla publiczności. Teren Imprezy dzieli się na dwie strefy: 

 strefa Imprezy masowej (koncertowa) – regulowana przepisami ustawy o organizacji imprez 

masowych;  

 strefa rekreacyjno konsumpcyjna – pełna gastronomia wraz z miejscami konsumpcyjnymi; 

 

 

 

 

 

 



10. Służby Informacyjne, wyposażone w identyfikatory, informują o rozmieszczeniu punktów 

medycznych, gastronomicznych i sanitarnych.  

11. Osoby uczestniczące w Imprezie, nie wyposażone w identyfikatory, obowiązuje zakaz wstępu do 

miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności.  

12. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na Terenie Imprezy 

powinny: 

 Natychmiast powiadomić służby porządkowe i informacyjne, 

 Stosować się do poleceń Służb porządkowych i informacyjnych oraz komunikatów nadawanych 

przez sprzęt nagłaśniający, 

 Kierować się do wyjść ewakuacyjnych, 

 Unikać paniki, 

 Nie utrudniać dojazdu Służbom Ratowniczym. 

9. Kary:  

Organizator informuje, iż zgodnie z przepisami art. 54  ust.  1  Ustawy,  ten kto nie  wykonuje 

polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub 

Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej 

niż 2000 zł. Z kolei  zgodnie  z  art.  56  Ustawy,  kto  wbrew  przepisom  ustawy  wnosi  lub  posiada  

na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie 

niższej niż 2.000 zł. Dalej zgodnie z art. 59 ust. 1 Ustawy,  ten, kto wnosi lub posiada na imprezie 

masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 

2017 r. poz. 1839, ze. zm.), 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. 

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązuje również odrębny regulamin obiektu 

(stadionu).   

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego 

zakończenia Imprezy przez Organizatora 

 

Sposób udostępnienia niniejszego Regulaminu uczestnikom Imprezy: 

 

Regulamin terenu jest dostępny: 

1) w siedzibie Organizatora: Estrada Rzeszowska, ul. Jagiellońska 24, Rzeszów  

2) na stronie www.estrada.rzeszow.pl oraz na stronie www.stadionkultury.pl 
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