
1. Zobowiązania

a) Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie „Otwarcie Skateparku” w Lesznie przy ulicy Szkolnej 10, 
zwanej dalej „imprezą”, której organizatorem jest Urząd Gminy Leszno. 

b) Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom powszechnie obowiązującym oraz zapisom Regulaminu.

c) Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa aktualnie obowiązujących.

d) Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy przed wejściem na teren imprezy oraz na stronie internetowej 
organizatora pod adresem: www.gminaleszno.pl 

e) Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że podstawowym zadaniem służby porządkowej Organizatora imprezy
jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy.
Każde podjęte działanie, przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, 
że będzie zgodne z prawem.

2. Przeznaczenie terenu

Uczestnicy imprezy mogą korzystać podczas jej trwania w godzinach wyznaczonych przez Organizatora ze wszystkich atrakcji 
pod warunkiem zachowania zgodnie z prawem, obowiązującymi zasadami współżycia społecznego i stosowaniem się 
do zapisów Regulaminu niniejszej imprezy

3. Zasady szczegółowe

a) Impreza jest otwarta, wejście na teren imprezy jest bezpłatne. 

b) Impreza odbywa się w godzinach 18:00-22:00. Pracownicy służby porządkowej założą na rękę opaskę uprawniającą do 
przebywania na terenie imprezy w tym czasie. 

c) Uczestnik imprezy jest zobowiązany do noszenia opaski na ręce i okazywane jej na każde żądanie członka Służby 
Porządkowej Organizatora. Uczestnicy imprezy mają możliwość opuszczenia terenu imprezy w dowolnym momencie. Mają 
możliwość powrotu na teren imprezy pod warunkiem, że okażą wcześniej założoną opaskę i nie naruszają postanowień 
niniejszego Regulaminu.
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g) Na terenie imprezy może jednorazowo przebywać nie więcej niż 999 osób (poza obsługą techniczną i artystami) 

h) Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby małoletnie 
uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

i) Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji 
technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora, jak i do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

4. Służby porządkowe
 
Do służb Organizatora zalicza się:
a) służby organizacyjne
b) pracowników ochrony specjalistycznej agencji ochrony
c) służby techniczne
d) służby medyczne
 
5. Uprawnienia kwalifikowanych pracowników ochrony służby porządkowej Organizatora
 
1) Kwalifikowani pracownicy ochrony służby porządkowej Organizatora są uprawnieni (także przy użyciu środków 
technicznych) do:
 
a) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne 
niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje 
alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
 
c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym 
regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy,
 
d) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony oraz kajdanek i miotaczy 
ręcznych gazu w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną 
osobę oraz niewykonywania poleceń porządkowych na zasadach określonych w art.38 ustawy z dnia 22 .08.1997  r. o ochronie 
osób i mienia.
 
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzkiego, a także chronionego mienia.

2) Służby porządkowe odmawiają wstępu na teren imprezy oraz przebywania na nim osobom:

a) odmawiającym poddania się czynnościom, o których mowa w punkcie 1 Regulaminu,

b) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających 
środków,
 
c) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby lub napoje alkoholowe oraz środki bądź substancje,
 
d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego.
 
6. Zachowanie na imprezie
 
a) Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w imprezie ma 
odbywać się z poszanowaniem dóbr osobistych innych uczestników. Zachowanie niezgodne z Regulaminem może skutkować 
wezwaniem do podporządkowania się poleceniom porządkowym lub/i wezwaniem do opuszczenia terenu imprezy przez służby 
porządkowe Organizatora zgodnie z pkt 5 1) c Regulaminu.
 



b) Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń Organizatora, służby porządkowej, akustyka
imprezy oraz Policji,
 
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.

7. Zakazy
 
a) Zabrania się wnoszenia na teren imprezy:
- napojów alkoholowych,
- butelek szklanych i plastikowych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy 
z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych,
- środków odurzających oraz substancji psychotropowych,
- urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70dB,
- rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy,
- rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, itp.
- naruszenia nietykalności cielesnej służby porządkowej, pracowników Organizatora,
- używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego
osoby w czasie popełnienia czynu zabronionego,
- używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,
- wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów (odgrodzonych taśmami).

b) Przedmioty niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki pirotechniczne, środki odurzające, które zostały znalezione przy osobie
podczas przeglądu bagażu lub odzieży przez służby porządkowe, zostają zabezpieczone przez organizatora i przekazane
organom ścigania na ich żądanie.
 
8. Odpowiedzialność

a) Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność
wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.

b) Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.

c) Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu, zwłaszcza
dot. zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo której obecność na terenie imprezy mogłaby być interpretowana jako źródło
zagrożenia dla innych osób.

9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie powinny:

a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe, pracowników Organizatora,

b) unikać paniki,

c) stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,

d) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,

e) nie utrudniać dojazdu służb ratowniczym.
 
10. Utrwalenie przebiegu imprezy – organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych na stronie internetowej www.gminaleszno.pl 
oraz w mediach społecznościowych, w prasie lokalnej (Informator Gminy Leszno).

Wejście na teren imprezy jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby ww. publikacji.

11. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych 
Uczestnika imprezy.


