
Zarządzenie nr 59/2018 

Starosty Wałbrzyskiego 

z dnia 4 czerwca 2018 roku 

 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu terenu imprezy masowej pn. Dni Powiatu 

Wałbrzyskiego- Gala Disco Polo. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz.U. 2018.955 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U.2017.1160 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1.Wprowadza się regulamin terenu  imprezy masowej pn. Dni Powiatu Wałbrzyskiego- Gala 

Disco Polo. 

2. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Promocji i 

Oświaty.  

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

           
          STAROSTA 
 
          Jacek Cichura 
 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1    

 do Zarządzenia nr 59/2018

 Starosty Wałbrzyskiego  

 z dnia 4 czerwca 2018 roku 

 

REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ 

DNI POWIATU WAŁBRZYSKIEGO- GALA DISCO POLO 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych t.j Dz.U.2017.1160 ze zm), zwanej dalej 

„Ustawą”,  

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie 

zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, 

na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim. 

3. Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy: Powiat Wałbrzyski z siedzibą w 

Wałbrzychu, przy Al.  Wyzwolenia 20-24, NIP 886-26-33-345,  

4. Regulamin dotyczy imprezy masowej- Dni Powiatu Wałbrzyskiego Gala Disco Polo  w 

dniu 15 września 2018 r., w godz. 18.00-22.00 na terenie zielonym obiektu „Karczma 

Góralska” ul. Bystrzycka 66 w Dziećmorowicach.  

5. Poprzez teren imprezy „DNI POWIATU WAŁBRZYSKIEGO- GALA DISCO POLO” 

rozumie się obszar około 800 m2 wyznaczony na ten cel, wydzielony i odpowiednio 

wyznaczony taśmami i płotkami zaporowymi teren zielony położony przy ul. 

Bystrzycka 66, 58-308 Dziećmorowice.  

6. Teren zielony, o którym mowa w pkt. 1  zwany dalej  terenem jest własnością Piotra 

Pol, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „KARCZMA GÓRALSKA” 

PIOTR POL, ul. Bystrzycka 66 w Dziećmorowicach.  

7. Teren przeznaczony jest do organizowania imprez plenerowych masowych w 

szczególności imprez rozrywkowych, artystycznych, rekreacyjnych, jarmarków itp. 

8. Teren jest przygotowany w standardzie, który umożliwia uczestnikom bezpieczny 

przebieg imprezy, pod warunkiem użytkowania terenu zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

9. Przed wejściem na teren imprezy należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. 

10. Regulamin bezwzględnie obowiązuje wszystkich użytkowników terenu. 



11. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren zapoznała się z postanowieniami 

regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień, a także zaleceń 

właściciela terenu i organizatora imprezy. 

§ 2 ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE 

1. Wstęp i pobyt na teren Imprezy jest wolny – sposób przebywania uczestników oraz ilość 

uczestników określa regulamin Imprezy masowej. 

2. Podstawą wstępu i pobytu na terenie bezpośredniego zaplecza sceny  jest: 

a) dla osób z identyfikatorem ORGANIZATOR, 

b) dla wykonawców z identyfikatorem WYKONAWCA, 

c) dla służby informacyjnej i służby porządkowej z identyfikatorem  OCHRONA , 

d) dla kierownika ds. bezpieczeństwa z identyfikatorem KIEROWNIK DS. 

BEZPIECZEŃSTWA,   

e) dla dziennikarzy prasy, radia i TV zaproszenie wydane przez organizatora imprezy, 

f) dla gości honorowych zaproszenie wydane przez organizatora imprezy, 

g) dla przedstawicieli jednostek kontrolujących ważna legitymacja służbowa. 

3. Każdy wchodzący na teren, o którym mowa w § 2 ust.  2 jest zobowiązany do okazania 

służbie porządkowej dokumentu służbowego lub identyfikatora uprawniającego do 

wstępu i pobytu zgodnie z niniejszym regulaminem. 

4. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Imprezie wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów.   

Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz 

odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych. 

 

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY 

1. Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim 

uczestnikom imprezy, swobodnej obserwacji imprezy oraz nieodpłatnego korzystania z 

WC (przenośnych sanitariatów). 

2. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do: 

a) zachowania się zgodnie z regulaminem, zarządzeniami służb porządkowych, straży 

pożarnej, oraz zaleceniami konferansjera imprezy lub organizatora; 

b) korzystania wyłącznie z wejść i wyjść na terenuimprezy- wyznaczonych do tego celu, 

c) poruszania się wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi, chyba że zostanie inaczej 

poinformowany przez służby porządkowe; 

d) okazania na wezwanie służby porządkowej zawartości posiadanego bagażu, 

e) kulturalnego zachowania w czasie pobytu na terenie imprezy; 

f) informowania służby porządkowej lub organizatora imprezy o wszelkich sytuacjach 



wymagających interwencji upoważnionych osób lub służb zewnętrznych, szczególnie 

w przypadku zagrożenia pożarowego; 

g) w przypadku sygnału alarmowego lub prowadzenia akcji ratowniczej stosowania się 

do poleceń kierujących akcją lub służby porządkowej, kierowania się do wyjść 

ewakuacyjnych i nie utrudniania prowadzenia akcji. 

3. Uczestników imprezy obowiązują następujące zakazy: 

a) używania przedmiotów, które zmieniają wygląd zewnętrzny osoby, a w konsekwencji 

uniemożliwiają lub utrudniają jej identyfikację; 

b) rzucania przedmiotami; 

c) spożywania alkoholu; 

d) wnoszenia i używania środków odurzających lub psychotropowych;  

e) rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu poza miejscami do tego 

wyznaczonymi;  

f) wzniecania fajerwerków, środków pirotechnicznych itp.;  

g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;  

h) zaśmiecania terenu imprezy masowej; 

i) niszczenia infrastruktury imprezy masowej; 

j) wnoszenia na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych –broni białej, broni palnej, 

przedmiotów o ostrych krawędziach itp.; 

4. Ponadto wprowadza się zakaz: 

a) wnoszenia broni, 

b) wchodzenia do pomieszczeń zastrzeżonych dla wykonawców, organizatorów jak i 

obsługi, 

c) używania wulgarnych słów jak i określeń, 

d) wrzucania na scenę jakichkolwiek przedmiotów, 

e) łamania, wyrywania, wykopywania i niszczenia zieleni, 

f) prowadzenia wszelkiej działalności handlowej i gastronomicznej bez uzgodnienia z 

organizatorem imprezy. 

 

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚC ORGANIZATORA   

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za:  

a) bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez zespoły 

występujące; 

b) stan urządzeń nagłaśniających, oświetleniowych itp.; 

c) montaż ramp oświetleniowych oraz innych konstrukcji i urządzeń zgodnie ich 

przeznaczeniem, dokumentacją i innymi przepisami; 



d) zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych; 

e) eliminowanie wszelkich zachowań mogących być przyczyną zagrożeń; 

f) zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego; 

2. Pracownicy obsługi imprezy i służby porządkowe zobowiązane są do zapoznania się z 

rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów. 

3. Pracownicy obsługi imprezy i służby porządkowe zobowiązane są do zapoznania się z 

zasadami postępowania na wypadek pożaru. 

4. Służby porządkowe winny być przeszkolone przez uprawnioną osobę zakresie 

prowadzenia na terenie: 

a) akcji ewakuacyjnej, 

b) alarmowania straży pożarnej, 

c) zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem dotyczącym bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy z dnia 

24.08.1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 620) oraz 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 roku w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. 

Dz.U.2010. Nr. 109 poz. 719).  

 

§ 5 BEZPIECZEŃSTWO 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek 

podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.: 

a) służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru 

i identyfikatorem, 

b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami 

Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych; 

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz plenerowego zaplecza 

higienicznosanitarnego; 

2. Organizator nie przewiduje rejestracji imprezy masowej poprzez urządzenia nagrywające 

i rejestrujące obraz i dźwięk.  

 

§ 6 SŁUŻBA PORZĄDKOWA 

1. Zadania służby porządkowej będą realizowane przez umundurowanych pracowników 

z logo firmy i napisem OCHRONA, wyposażonych w identyfikatory osobiste umieszczone  

w widocznym miejscu oraz środki łączności bezprzewodowej. 



2. Służba porządkowa w uzasadnionych przypadkach ma prawo do legitymowania osób 

oraz kontrolowania zawartości bagaży i odzieży osób przebywających w obiekcie. Osoby 

te zobowiązane są poddać się procedurze legitymowania zmierzającej do ustalenia 

tożsamości, na każdorazowe żądanie, a także poddać się zewnętrznemu obszukaniu 

oraz przeglądowi wnoszonego bagażu. 

3. Osoby zakłócające porządek publiczny, przebieg imprezy bądź nie przestrzegające 

postanowień niniejszego regulaminu będą usuwane przez służbę porządkową, a w 

uzasadnionych przypadkach będą zatrzymywane i przekazywane Policji. 

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wyrządzenie jakichkolwiek szkód w obiekcie – terenie powoduje odpowiedzialność 

sprawcy w wysokości 100% wartości szkody. 

2. Właściciel terenu ani też organizator imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za 

zgubione na terenie obiektu przedmioty wartościowe oraz pieniądze, a także rzeczy i 

sprzęt pozostawiony na terenie obiektu. 

3. Nie przewiduje się uruchomienia depozytu na deponowanie przedmiotów zakazanych. 

4. Organizator imprezy masowej powinien posiadać zezwolenie na przeprowadzenie 

imprezy masowej wydane przez Wójta Gminy Walim 

5. Wszystkich uczestników imprezy zobowiązuje się do przestrzegania postanowień 

niniejszego regulaminu. 

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

a) w siedzibie organizatora: Powiat Wałbrzyski, Al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 

Wałbrzych 

b) na stronie internetowej http://www.ziemiawalbrzyska.pl/ 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz 

Kodeksu Cywilnego. 

8. Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy masowej.  

 

ORGANIZATOR  

 


