Regulamin Imprezy Masowej Karnawał Dance Fest 2020, w dniu 8 lutego 2020 r.
w Hali Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego, przy
ul. ks. Stanisława Suchowolca 26 w Białymstoku.
§ 1.
1. Niniejszy Regulamin dotyczy imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171.) pod nazwą
„Karnawał Dance Fest 2020”, zwanej w dalszej części niniejszego regulaminu
„imprezą”, odbywającej się na terenie Hali Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych CKP,
przy ul. ks. S. Suchowolca 26 w Białymstoku.
2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na
imprezie masowej, zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym postanowienia
porządkowe regulujące:
1) wstęp na imprezę,
2) obowiązki uczestnika imprezy,
3) zakazy, które uczestnik powinien respektować,
4) prawa uczestnika imprezy,
5) zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy, za zachowanie
sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym w związku
z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.
3. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Imprezy
oraz Regulaminem Obiektu i zastosowania się do postanowień w nich zawartych.
§ 2.
1. Pozwolenie wejścia na teren imprezy oraz możliwość pozostania na tej imprezie leży
w gestii organizatora imprezy realizującego swoje uprawnienia za pośrednictwem
kierownika ds. bezpieczeństwa i podległych mu pracowników służby porządkowej
oraz informacyjnej, odpowiednio oznakowanych, w tym wyposażonych w
identyfikator wydany przez organizatora imprezy, umieszczony w widocznym
miejscu.
2. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące przepisami polecenia
dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej
Straży Pożarnej, a w razie potrzeby przedstawiciele innych służb i organów.
3. Do wejścia na teren imprezy masowej uprawniają bilety wstępu na imprezę.

§ 3.
Na teren imprezy może wejść i przebywać wyłącznie osoba, która posiada bilet wstępu
uprawniający do wejścia, o którym mowa w § 2 ust. 3 regulaminu oraz:
1) jest trzeźwa,
2) nie jest pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych
działających podobnie,
3) nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy.
§ 4.
Uczestnik imprezy jest zobowiązany:
1) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądania służb organizatora lub
innych uprawnionych służb bilet uprawniający do wejścia na teren imprezy,
2) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie
zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie,
3) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej
organizatora imprezy, spikera imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy:
Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej,
4) przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i regulaminu obiektu na terenie Hali
Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku.
§ 5.
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie:
1) przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie:
a) broni,
b) materiałów wybuchowych,
c) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
d) różnego rodzaju noży, pałek, kijów i prętów, przedmiotów wykonanych
z metalu,
e) wyrobów pirotechnicznych.
2) środków i napojów:
a) alkoholowych,
b) odurzających substancji psychotropowych i innych działających podobnie.
2. Zabrania się uczestnikom imprezy:

1) używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenie i wywieszania haseł
o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich,
2) nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.,
3) rzucania przedmiotami,
4) spożywania alkoholu,
5) zażywania środków odurzających lub psychotropowych,
6) rozniecania, podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego
wyznaczonymi,
7) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
8) zaśmiecania terenu imprezy,
9) niszczenia infrastruktury imprezy masowej,
10) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wejść, wyjść oraz dróg
ewakuacyjnych,
11) wprowadzania na teren imprezy zwierząt.
3. Odmawia się wstępu przebywania na imprezę osobom, które:
1) nie posiadają biletu uprawniającego do wejścia,
2) nie poddają się czynnościom wykonywanym przez uprawnione służby, zgodnie
z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, tj. w zakresie:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie imprezy masowej,
b) legitymowania w celu ustalenia tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagażu i odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby
wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na
imprezie,
3) nie
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podstawie regulaminów imprezy,
4) są pod widocznym działaniem:
a) alkoholu,
b) środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie,
5) zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
6) uniemożliwiają lub utrudniają identyfikację,
7) posiadają emblematy, proporce, flagi, transparenty, malunki lub napisy na odzieży
lub na ciele, zawierające treści prawem zabronione, w tym nawołujące do
nienawiści rasowej, religijnej lub innej,

8) są objęte prawomocnym orzeczeniem sądowym dotyczącym:
a) zakazu wstępu na imprezę masową,
b) zobowiązującym do powstrzymania się od przebywania w miejscach
przeprowadzania imprez masowych, wydanym wobec skazanego w związku z
warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności,
9) znajdują się w bazie danych prowadzonej przez Policję.
4. Zabrania się uczestnikowi imprezy wstępu na teren lub miejsce nie przeznaczone dla
publiczności.
§ 6.
1. Uczestnik imprezy ma prawo:
1) przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia
obiektu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy,
2) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje,
ograniczone koniecznością przestrzegania przepisów prawa oraz ogólnie
obowiązującymi zasadami współżycia społecznego i niniejszym regulaminem,
3) do informacji o:
a) umiejscowieniu punktów medycznych, sanitarnych,
b) udogodnieniach
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bezpieczeństwa

określonych

przez

organizatora lub służby ratownicze,
4) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są
udostępnione do ogólnego użytku w sposób zgony z ich przeznaczeniem,
5) korzystać z pomocy medycznej.
2. Uczestnik imprezy jest uprawniony do:
1) zgłoszenia przedstawicielom organizatora, np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa,
poniesionych przez niego szkód w trakcie i na terenie imprezy,
2) składania skarg.
§7.
1. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie wizerunku
w materiałach wideo i audio powstałych podczas imprezy i prezentowanych w
mediach.
2. Organizator zastrzega możliwość zmian terminów imprez gwarantując możliwość
zwrotu pieniędzy za kupione bilety wstępu.

3. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do określenia kolejności, w jakiej będą
wychodzili uczestnicy imprezy po zakończeniu imprezy masowej.
§ 8.
Osoby rażąco naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego
regulaminu podlegają niezwłocznemu przekazaniu Policji. Takim osobom nie przysługuje
roszczenie o zwrot kosztów za zakupione bilety.
§ 9.
Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez
uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie dobrego wizerunku.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio
przepisy Regulaminu Hali Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Praktycznego w Białymstoku.
§ 11.
Tekst niniejszego regulaminu oraz jego zmiany publikowane są na tablicach informacyjnych
rozmieszczonych
www.karnawaldf.pl
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