
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ  
„DNI REDY 2022” 
odbywającego się w dniu 4 czerwca 2022 roku na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Redzie przy ul. Łąkowej 59.  

REGULAMIN TERENU/OBIEKTU IMPREZY 
MASOWEJ
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie, ul. Łąkowa 59, tel. 058 678-58-02
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r o bezpieczeństwie imprez masowych. Ustawa z dnia 30 marca 2001r o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

§1.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

NiniejNiniejszy Regulamin obowiązuje na obszarze stadionu MOSiR w Redzie od 01.10.2013r.
 

§2.

PRZEZNACZENlE

1. Stadion służy do przeprowadzania rozgrywek piłkarskich oraz innych rekreacyjno - sportowych.

2. Podczas imprez biletowanych przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważną kartę wstępu lub inny dowód             
uprawniający do przebywania na obiekcie.
KKartę wstępu lub dowód uprawniający do przebywania na obiekcie sportowym należy okazywać na żądanie służb porządkowych lub policji.

§3.

KONTROLA WEJŚCIOWA

1. Każdy jest zobowiązany, przy wejściu na stadion, bez wezwania okazywać służbie porządkowej swoją kartę wstępu lub swój dowód uprawniający do wstępu i na żądanie wręczyć      
do sprawdzenia.

2. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób – również przy użyciu środków technicznych – celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa              
z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.

3. Oso3. Osoby, które nie posiadają kań wstępu i osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na stadion.

4. Zakaz wchodzenia na stadion w kominiarkach, bądź kapturach uniemożliwiających identyfikację osoby na zapisie z monitoringu obiektu.

§4.

ZACHOWANIE NA STADIONIE

1. Każdy, kto przebywa na stadionie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.

2. Widzowie powinni stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służb porządkowych oraz do zaleceń spikera i gospodarza stadionu.

3. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

4. 4. Ze względów bezpieczeństwa, widzowie są zobowiązani na żądanie Policji albo służby porządkowej zajmować miejsca inne niż wskazane na kartach wstępu, również w innych         
sektorach.
 

§5.

ZAKAZY

1. Zabrania się wnoszenia na stadion następujących przedmiotów:

a) broni wszelkiego rodzaju,

b) prb) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,

c) butelek, kubków, dzbanków lub puszek, wykonanych z kruchego pękającego lub szczególnie twardego materiału,

d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

e) przedmiotów o dużej objętości jak: drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki, 

f) fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,

g) drzewców do flag i transparentów, :

h) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,

i) napoji) napojów alkoholowych, 

j) zwierząt

2. Ponadto zakazuje się:

a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku; szczególnie fasady, płoty, mury ogrodzenia boiska, zamknięcia, urządzenia 
oświetleniowe, pomosty kamerowe,

b) wchodzenie na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. boisko, pomieszczenia wewnętrzne,

c) rzucania wszelkimi przedmiotami,

d) d) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących,

e) sprzedawania towarów i kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek,

f) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,

g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów

§6.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej

2. 2. Wypadki należy natychmiastowo zgłaszać gospodarzowi obiektu.

15. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania                
na wypadek pożaru;

b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia  ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu 
gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej

16. W c16. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu                     
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 
V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:
 
1. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować             
uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.

2. O2. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób 
przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 

 
VI. REKLAMACJE:
 
1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

FFabryka Kultury w Redzie 
ul. Łąkowa 59 A 
84-240 Reda.

2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt.29 powyżej w terminie 21 dni od dnia doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać 
dowód nadania listu poleconego.

3. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

 
VII. PRZEPIVII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:
 
1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, 
ograniczenia wolności albo grzywny.

2. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały 
wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

 
VIII. POVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 
1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy        
lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

- na - na stronie internetowej Imprezy, tj. www.fabrykakultury.pl, www.reda.pl

- w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;

5. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w ust. VI pkt. 1 na piśmie, przesyłką poleconą.

6. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

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

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 czerwca 2022 roku. 


