REGULAMIN POKAZÓW PUBLICZNYCH
Organizator: Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie
Miejsce: Rynek Miasta Kościerzyna
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w okresie od 14 czerwca 2018 r. do 15
lipca 2018 r., będą przebywać na terenie pokazów publicznych. Każda osoba przebywająca na
tym terenie, w czasie trwania transmisji obowiązana jest stosować się do postanowień
niniejszego regulaminu.
2. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa pokazów publicznych poprzez określenie
zasad zachowania się osób przebywających na wyznaczonym terenie.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE
WYZNACZONYM DO OGLĄDANIA MECZÓW:

OBOWIĄZUJĄCE

NA

TERENIE

1. Pokazy publiczne odbywające się w wyznaczonym terenie mają charakter otwarty z ograniczoną
ilością miejsc.
2. Teren wydzielony jest jako strefa monitorowana.
3. Osoby małoletnie (do 10 roku życia) mogą przebywać w wyznaczonym Miejscu do Oglądania
Meczów wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru transmitowanych meczów.
5. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie wyznaczonego Miejsca do Oglądania
Meczów zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych
osób,
a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń
pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie
im bezpieczeństwa i porządku.
6. Zakazane jest:
a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu
znajdującego się na terenie wyznaczonym do oglądania meczów;
b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących
stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
wyznaczonego Miejsca do Oglądania Meczów.
7. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem.
8. Zabrania się wnoszenia:
a) alkoholu;
b) artykułów szklanych;
c) parasolek oraz przedmiotów niebezpiecznych gabarytowo;

d) materiałów wybuchowych;
e) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
f) wyrobów pirotechnicznych;
g) materiałów pożarowo niebezpiecznych;
h) środków odurzających lub substancji psychotropowych;
i) zakazuje się palenia tytoniu.
9. Zakazuje się wprowadzania zwierząt.
10. Służby porządkowe Organizatora uprawnione są do:
a) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają
przedmioty, o których mowa w cz. II pkt. 9 Regulaminu;
b) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń — wezwania ich do opuszczenia
Miejsca Oglądania Meczów;
c) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku
zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną
osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr
114, poz. 740, z późn.zm.);
d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
11. Osoby przebywające na terenie wyznaczonego Miejsca do Oglądania Meczów mogą być narażone
na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy
przebywają na terenie wyznaczonego Miejsca do Oglądania Meczów na własne ryzyko.
12. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie
z poniższą instrukcją:
a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie zobowiązany jest:
- powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora;
- powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
b) Organizator imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb
ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo - gaśniczej lub ewakuacji.
13. Organizator może utrwalać przebieg pokazów dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji oraz
promocji lub reklamy. Wizerunek osób przebywających na terenie wyznaczonego Miejsca
do Oglądania Meczów może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą
uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie

zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące
okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub
zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania
wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania
polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
15. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- na stronie internetowej Organizatora, tj. www.kosir.miastokoscierzyna.gda.pl,
- na terenie wyznaczonego Miejsca do Oglądania Meczów.
16. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
17. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu
Cywilnego.
18. Regulamin obowiązuje w okresie funkcjonowania Miejsca do Oglądania Meczów,
tj. 14 czerwca 2018 r. do 15 lipca 2018 r.
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