
REGULAMIN  IMPREZY 

Inscenizacja Oblężenie Malborka 

Organizator – Malborskie Centrum Kultury i Edukacji 

Termin imprezy: 21 i 22.07.2017 

Miejsce imprezy: Malbork -  Trybuny Miejskie na Wałach 

von Plauena.  
 

I. Typ imprezy: plenerowa biletowana. 
Na czas trwania imprezy przewiduje się zamknięcie drogi głównej /Parkowej/.  

w dniu 21.07.2017 w godzinach 20:30-23:30  
w dniu 22.07.2017 w godzinach 20:30-23:30  
W miejscach o zmienionych zasadach ruchu umieszczono odpowiednie służby. 

W razie potrzeby na wyraźne polecenie organizatora lub osób przez niego 
upoważnionych, na drogach będą znajdowały się osoby nadzorujące ruch drogowy. 

II. Cel imprezy:  
1. Zorganizowanie wolnego czasu dla różnych grup społecznych. 
2. Ukierunkowanie zainteresowań na atrakcyjną formę spędzenia wolnego czasu. 
3. Podwyższenie rangi miasta w roku  jubileuszowym, 
4. Promocja Miasta poprzez imprezy historyczne 
5. Zjednoczenie lokalnej społeczności poprzez wspólną zabawę. 

III. Warunki uczestnictwa: 
Zabrania się: 
- wnoszenia na imprezę masową broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów 

(narzędzi) oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, 
- w noszenia i spożywania na terenie imprezy środków odurzających lub substancji 

psychotropowych, 
- używania napojów w pojemnikach szklanych lub metalowych, 
- wjeżdżania na teren imprezy samochodami, 
- rozpalania ognia otwartego. 
Ponadto nakazuje się uczestnikom imprezy: 
- bezwzględne podporządkowanie się poleceniom służb porządkowych i 

organizacyjnych imprezy, 
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przebywania i poruszania się w miejscach 

publicznych, 

 -   zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w  
szczególności przestrzegać postanowień  regulaminu imprezy masowej. 

 

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego przez organizatora 

imprezy lub służby porządkowe, podlega karze grzywny do 5.000zł. 
 

 

IV. Jednostki oraz warunki zapewniające bezpieczeństwo i porządek 

podczas trwania imprezy: 
1) Własna oznakowana identyfikatorami służba porządkowa, 
2) Agencja Ochrony utrzymujące z organizatorem łączność przed imprezą i w 

trakcie jej trwania 
3) Środki techniczne, a w szczególności: 
– taśmy, wstęgi do oznaczenia imprezy, 



– bariery, płotki i inne tego typu urządzenia. 
4) Organizator zapewnia; 
– pomoc medyczną: Pieszy Patrol Medyczny i Wyjazdowy Zespół Medyczny wraz z 
ambulansem, 
– punkt podręcznego sprzętu gaśniczego oraz dyżurnego strażaka 
-  przyłącze energetyczne oraz dyżurnego elektryka 
 
Podmioty uczestniczące w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników ruchu i 
porządku ruchu na drogach podczas trwania imprezy realizują swoje zadania na 
zasadach i w trybie określonym w przepisach regulujących działalność tych organów. 
Wszystkie obiekty posiadają swoje systemy ochrony. 
Służby porządkowe organizatora imprezy masowej, w tym pracowników agencji 
ochrony, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są 
uprawnione do: 
- sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku 

stwierdzenia braku uprawnień albo zakłócania przez te osoby porządku, 
wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej, 

- ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających 
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego 
mienia, 

- legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości, 
- przeglądanie zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że 

osoby te wnoszą niedozwolone przedmioty, 

- odmowy wstępu na imprezę masową osobie: 

a. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków 

odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających 

środków, 

b. osobie posiadającej bron lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, 

środki lub substancje, 

c. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób 

stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

d. Osobie nie posiadającej ważnego biletu na imprezę 
-  
Czynności w/w powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający 
godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby w stosunku do której zostały 
podjęte. 
Identyfikatory powinny zawierać co najmniej następujące informacje: 
- nazwisko i imię, 
- okres ważności, 
- organizator. 
 

V. Postanowienia końcowe:  
1) Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, 

a w szczególności zachowania się osób, przy pomocy urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. Utrwalony materiał z imprezy zostanie także wykorzystany w 
materiałach promocyjnych organizatora.  

2) W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator nie odpowiada za 
ewentualne skutki takiego naruszenia. 



3) Wykaz osób lub pojazdów posiadających zezwolenie na poruszanie się w 
miejscach czasowo wyłączonych z ruchu publicznego stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu. 

4) Po zakończeniu imprezy płynność ruchu na drodze zostanie przywrócona w 
terminie 1 godzinny od zakończenia imprezy. 

5) Prawo do interpretacji powyższego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 
 
 
 

Organizator: 


