REGULAMIN TERENU

Regulamin masowej imprezy plenerowej
Dni Kultury Studenckiej Juwenalia Białystok 2018
na terenie Kampusu Politechniki Białostockiej
Na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ustala się następujące zasady
zachowania osób obecnych na imprezie masowej Dni Kultury Studenckiej Juwenalia
Białystok 2018”:
1. Na terenie Kampusu Politechniki Białostockiej odbędzie się impreza masowa. Na czas imprezy
teren, na którym odbywa się impreza, jest terenem użyteczności publicznej, na którym
realizowane będą Dni Kultury Studenckiej Juwenalia Białystok 2018. Teren imprezy będzie
zamknięty dla widzów i pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora, służb porządkowych.
2. Impreza masowa Dni Kultury Studenckiej Juwenalia Białystok 2018 odbywać się będzie
jednorazowo w dniach 24-27 maja 2018 r.
3. Służbę porządkową zapewnia licencjonowana firma ochrony – D.S FOKUS SP. Z O.O.
4. Służby porządkowe Organizatora działają w ścisłej współpracy z Policją.
5. Ilość służby porządkowej ustalona jest zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych
z dnia 20 marca 2009 r.
6. Osoby obecne na imprezach masowych są obowiązane:


zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej
imprezie,



przestrzegać postanowień regulaminu imprezy.

7. Zabrania się:


wnoszenia broni i innych niebezpiecznych narzędzi (przedmiotów),



wnoszenia materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,



wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,



wszczynania bójek,



niszczenia wystroju terenu, zrywania znaków informacyjnych oraz oznakowań
ewakuacyjnych,



używania sprzętu przeciwpożarowego do innych celów niż likwidacja zagrożeń,



zastawiania pojazdami dojazdu do placu oraz parkowania na drogach ewakuacyjnych,



wprowadzania zwierząt,



wprowadzenia rowerów.

8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się poleceń Organizatora i służb
porządkowych, a w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczej rozkazów Kierownika Akcji.
9.

Służba porządkowa jest upoważniona do:


sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,



legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości,



przeglądu zawartości bagaży, odzieży, osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą
przedmioty, o których mowa w pkt. 8,



w przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na imprezie albo
zakłócania przez te osoby porządku, wezwania ich do opuszczenia imprezy,



użycia środków bezpośredniego przymusu, w celu ochrony zagrożenia życia lub zdrowia
ludzkiego, a także dla chronionego mienia.

Powyższe czynności powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność
ludzką oraz dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
10. Służba porządkowa jest zobowiązana:
a) nie wpuścić na imprezę osób:


osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową
lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania
imprez

masowych,

wydane

przez

sąd

wobec

skazanego

w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec
nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu
w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub
klubowy w rozumieniu tejże Ustawy,


osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków



osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, fajerwerki, petardy (w tym hukowe), materiały pożarowo niebezpieczne, a
także: napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, farby w sprayu i
inne aerozole (w tym lakiery do włosów, dezodoranty, perfumy), urządzenia emitujące
promienie laserowe (w tym lasery punktowe), flagi i transparenty, urządzenia emitujące
dźwięk, zwierzęta, materiały rasistowskie, ksenofobiczne oraz propagandowe, a także plakaty
i ulotki bez autoryzacji Organizatora,



osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,



odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 9,

b) usunąć z terenu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają imprezę,
c) w przypadku, gdy działania podjęte przez służby porządkowe są nieskuteczne, Organizator
występuje o pomoc Policji.
11. Uczestnicy

imprezy

Dni

Kultury

Studenckiej

Juwenalia

Białystok

2018

ponoszą

odpowiedzialność za rzeczywiste szkody wyrządzone na terenie terenu, na którym odbyła się
impreza.
12. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia, w

tym zadania

i obowiązki pracowników i służb porządkowych stanowią oddzielne opracowanie.
13. Zabrania się handlu, a także prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej na terenie
imprezy bez pisemnej zgody wydanej przez Organizatora.
14. Regulamin realizowany będzie w dniach 24-27 maja 2018 roku.
15. Powyższy Regulamin będzie dostępny przy głównych wejściach, na stronie internetowej tj.
www.juwenalia.bialystok.pl i na fanpage’u tj. www.facebook.com/JuwenaliaBialystok

