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PROGRAM I REGULAMIN  
plenerowej imprezy masowej p.n. „Wojciechowe Świętowanie” 

organizowanej w dniu 25 maja 2019r. w ramach obchodów Święta Patrona 

Serocka – św. Wojciecha  

 

 
 

PROGRAM IMPREZY „WOJCIECHOWE ŚWIĘTOWANIE” w dniu 25 maja 2019r. 

 

1530 - 1630 – korowód ulicami miasta / rozpoczęcie działalności stoisk gastronomicznych, 

1630       – rozpoczęcie imprezy masowej na terenie rynku 

1630 – 1930 – występy artystyczne podopiecznych CKiCz oraz dzieci i młodzieży z terenu 

MiG Serock. Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej /(konkursy) 

1930 - 2030 – koncert zespołu Doctor Rock 

2030 – 2100 - wręczenia nagród (OSiR), montaż/demontaż backline’u  

2100 – 2220 – koncert Patrycji Markowskiej  

2220 - 2230 – pokaz sztucznych ogni, zakończenie imprezy 
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REGULAMIN IMPREZY „WOJCIECHOWE ŚWIĘTOWANIE” w dniu 25 maja 2019r. 

 

§ 1 Zakres obowiązywania 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje na wyznaczonym terenie na rynku w Serocku, gdzie 

odbywa się plenerowa impreza masowa w dniu 25.05.2019r. zwana dalej „imprezą”. 

2. Impreza p.n. „Wojciechowe świętowanie”, jest ogólnodostępną masową imprezą 

artystyczno – rozrywkową o charakterze rodzinnym. 

3. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym 

tego terenu ustalonym przez organizatora oraz niniejszemu regulaminowi. Wejście na 

teren imprezy oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania wizerunku uczestników imprezy  

w celu realizacji działań promocyjnych poprzez upublicznienie wizerunku w  mediach  

tj. internet, prasa, telewizja, itp. 

 

§ 2 Kontrola wejścia 

1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do kontroli i selekcji osób wchodzących na 

teren imprezy. Nie mają prawa wstępu na teren: 

a) osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe, 

b) osoby, które wcześniej zakłóciły porządek na imprezie lub swoim zachowaniem 

zagrażały życiu, zdrowiu, nietykalności osobistej uczestników imprezy albo 

wyrządziły szkodę w mieniu na terenie imprezy, ewentualnie w najbliższym 

sąsiedztwie, 

c) osoby nie posiadające dokumentu potwierdzającego uprawnienia do przebywania 

na terenie wydzielonym ( scena, miejsca dla obsługi), 

d) osoby wnoszące na teren imprezy broń, inne przedmioty niebezpieczne, 

e) osoby nietrzeźwe oraz wnoszące na teren imprezy alkohol, środki odurzające, 

substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne, inne substancje łatwopalne, 

f) osoby odmawiające przejrzenia bagażu lub odzieży w przypadku podejrzenia,  

że osoba posiada ww. przedmioty, 

g) osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem 

zaopatrzonym w fotografię. 

2. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników imprezy czuwają służby porządkowe  

i informacyjne powołane przez organizatora, oznaczone identyfikatorami „Służba 

porządkowa” „Służba informacyjna” lub „Ochrona” umieszczonymi w widocznym 

miejscu. Każdy uczestnik imprezy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa własnego lub 
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innych osób albo zakłócenia porządku powinien niezwłocznie zgłosić to służbom 

porządkowym lub informacyjnym. 

3. Służba porządkowa uprawniona jest do sprawdzania osób przy użyciu środków 

technicznych celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa 

z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub innych 

przedmiotów niebezpiecznych. 

4. Służby porządkowe mają prawo legitymowania uczestnika imprezy w razie konieczności 

stwierdzenia jego tożsamości, w szczególności w celu dokonania ustaleń, czy nie 

orzeczono wobec niego środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową lub 

przeglądania zawartości bagaży i odzieży, gdy zaistnieje podejrzenie, że uczestnik wnosi 

na imprezę masową broń lub inne niebezpieczne przedmioty (narzędzia) oraz materiały 

wybuchowe i wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub 

substancje psychotropowe. Tożsamość osoby ustala się na podstawie dokumentu 

tożsamości: dowodu osobistego lub tymczasowego dowodu osobistego, dokumentu 

stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, paszportu, legitymacji szkolnej, innych 

dokumentów zaopatrzonych w fotografię i adres osoby legitymowanej. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren imprezy lub wydalenia 

z terenu osoby, która nie zezwoli na przeglądanie odzieży lub bagaży przez członka 

służby porządkowej lub nie okaże dowodu tożsamości. 

6. Osoby do lat 15 mogą przebywać na terenie imprezy wyłącznie pod opieką osób 

dorosłych. 

7. Każdy uczestnik imprezy powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający 

tożsamości. 

 

§ 3 Zachowanie na terenie imprezy 

1. Każdy, kto przebywa na terenie imprezy zobowiązany jest zachowywać się tak, aby nie 

szkodzić i nie zagrażać innym uczestnikom imprezy oraz przestrzegać niniejszego 

regulaminu. 

2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, 

straży miejskiej oraz służb porządkowych i informacyjnych, zgodnych z uprawnieniami 

wynikającymi z art. 20 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2019 poz. 61 ze zm.). 

3. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymywane w stanie 

wolnym. 

4. Służby porządkowe mają prawo do usunięcia z terenu imprezy osób zakłócających 

porządek. Pracownik służby porządkowej wzywa osobę nie mającą uprawnień do 
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przebywania na imprezie masowej albo zakłócającą porządek do opuszczenia imprezy 

masowej, informując ją o przyczynie wydania tego polecenia.  

 

§ 4 Zakazy 

1. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy: 

a) napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających (osoby, które będą 

posiadały wymienione środki, zostaną zatrzymane i przekazane Policji, 

z wyłączeniem alkoholu, który oddany zostanie do depozytu) 

b) wszelkiego rodzaju broni palnej, gazowej, ostrych narzędzi, noży, pałek itp.  

c) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk, 

d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących 

e) pojemników szklanych typu butelki szklane, szklanki 

f) fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych 

2. Ponadto zakazuje się: 

a) wychodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do 

powszechnego użytku, szczególnie fasady, płaty, mury, ogrodzenia, zamknięcia, 

urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju, dachy itp., 

b) wchodzenia w miejsca nie przeznaczone dla publiczności (odgrodzone płotkami, 

za scenami, pomieszczenia służbowe), 

c) rzucania wszelkimi przedmiotami, 

d) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, 

e) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących, innych 

przedmiotów pirotechnicznych, 

f) sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków 

i przeprowadzania zbiórek, 

g) pisania na budowlach, urządzeniach, ich malowania i oklejania itp., 

h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu w innych 

sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów, 

i) zasłaniania twarzy lub innego maskowania celem uniemożliwienia identyfikacji 

policji i służby porządkowej, 

j) niszczenia mienia organizatora i innych uczestników Imprezy, 

k) wprowadzania jakichkolwiek pojazdów (samochody, motocykle, motorowery, 

rowery) na teren imprezy, z wyłączeniem służb odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo oraz osób upoważnionych przez organizatora, 

l)  rejestrowania przebiegu imprezy przy pomocy środków audiowizualnych bez 

pisemnej zgody organizatora. 
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§ 5 Odpowiedzialność 

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy będą pociągane 

do odpowiedzialności karnej i cywilnej. 

2. Osoby nie wykonujące poleceń porządkowych, wydawanych na podstawie ustawy 

o bezpieczeństwie imprez masowych lub niniejszego regulaminu przez organizatora 

imprezy lub służby porządkowe, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych 

podlegają karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu imprezy przez służby porządkowe 

każdej osoby nie stosującej się do zasad i przepisów lub której obecność na terenie 

imprezy jest lub mogłaby stanowić źródło zagrożenia dla innych osób. 

4. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać organizatorowi (punkt informacyjny 

przy scenie). 

5. Organizator nie odpowiada za pojazdy i rzeczy pozostawione w pojazdach poza terenem 

imprezy. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Skargi i wnioski kieruje się do Organizatora (punkt informacyjny) lub kierownika ds. 

bezpieczeństwa imprez masowych.  

2. Niniejszy regulamin będzie udostępniony w punkcie informacyjnym, w siedzibie i na 

stronie internetowej organizatora oraz w skróconej wersji (wyciąg) przy wejściach na 

teren imprezy. Regulamin imprezy opracowano na podstawie ustawy z dnia z dnia 20 

marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 poz. 61 ze zm.).  

 

 

 

Organizator 

Centrum Kultury i Czytelnictwa  

w Serocku 
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WYCIĄG Z REGULAMINU IMPREZY „WOJCIECHOWE ŚWIĘTOWANIE”  

 

§ 1 Zakres obowiązywania 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje na wyznaczonym terenie na rynku w Serocku, gdzie 

odbywa się plenerowa impreza masowa w dniu 25.05.2019r. zwana dalej „imprezą” 

(…) 

3. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym 

tego terenu ustalonym przez Organizatora oraz niniejszemu regulaminowi. Wejście  

na teren imprezy oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania wizerunku uczestników imprezy  

w celu realizacji działań promocyjnych poprzez upublicznienie wizerunku w  mediach tj. 

internet, prasa, telewizja, itp. 

 

§ 2 Kontrola wejścia 

1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do kontroli i selekcji osób wchodzących na 

teren imprezy. Nie mają prawa wstępu na teren: 

   (…) 

b) osoby, które wcześniej zakłóciły porządek na imprezie (…)  

(…) 

d) osoby wnoszące na teren imprezy broń, inne przedmioty niebezpieczne, 

e) osoby nietrzeźwe oraz wnoszące na teren imprezy alkohol, środki odurzające, 

substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne, inne substancje łatwopalne, 

f) osoby odmawiające przejrzenia bagażu lub odzieży w przypadku podejrzenia,  

że osoba posiada ww. przedmioty, (…) 

2. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników imprezy czuwają służby porządkowe  

i informacyjne powołane przez organizatora, oznaczone identyfikatorami „Służba 

porządkowa” „Służba informacyjna” lub „Ochrona” (…) 

4. Służba porządkowa uprawniona jest do sprawdzania osób przy użyciu środków 

technicznych celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa 

z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub 

przedmiotów niebezpiecznych. 

5. Służby porządkowe mają prawo legitymowania uczestnika imprezy w razie konieczności 

stwierdzenia jego tożsamości, (…) 
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6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren imprezy lub wydalenia 

z terenu osoby, która nie zezwoli na przeglądanie odzieży lub bagaży przez członka 

służby porządkowej lub nie okaże dowodu tożsamości. 

(…) 

§ 3 Zachowanie na terenie imprezy 

1. Każdy, kto przebywa na terenie imprezy zobowiązany jest zachowywać się tak, aby nie 

szkodzić i nie zagrażać innym uczestnikom imprezy oraz przestrzegać niniejszego 

regulaminu. 

2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, 

straży miejskiej oraz służb porządkowych i informacyjnych, (…) 

(…) 

4. Służby porządkowe mają prawo do usunięcia z terenu imprezy osób zakłócającej 

porządek (…) informując ją o przyczynie wydania tego polecenia.  

 

§ 4 Zakazy 

1. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy: 

a) napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających (…) 

b) wszelkiego rodzaju broni palnej, gazowej, ostrych narzędzi, noży, pałek itp. 

c) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk, 

d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących 

e) pojemników szklanych typu butelki szklane, szklanki 

f) fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych 

2. Ponadto zakazuje się:  

     (…) 

b) wchodzenia w miejsca nie przeznaczone dla publiczności (odgrodzone płotkami, 

za scenami, pomieszczenia służbowe), 

(…) 

e) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących, innych 

przedmiotów pirotechnicznych, 

f) sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków 

i przeprowadzania zbiórek, 

(…) 

k) wprowadzania jakichkolwiek pojazdów (samochody, motocykle, motorowery, 

rowery) na teren imprezy, (…) 

l) rejestrowania przebiegu imprezy przy pomocy środków audiowizualnych bez 

pisemnej zgody organizatora. 
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§ 5 Odpowiedzialność 

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy będą pociągane 

do odpowiedzialności karnej i cywilnej. 

(…) 

3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu imprezy przez służby porządkowe 

każdej osoby nie stosującej się do zasad i przepisów lub której obecność na terenie 

imprezy jest lub mogłaby stanowić źródło zagrożenia innych osób. 

(…) 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Skargi i wnioski kieruje się do Organizatora (punkt informacyjny) lub kierownika ds. 

bezpieczeństwa imprez masowych.  

2. Niniejszy regulamin będzie udostępniony w punkcie informacyjnym, w siedzibie i na 

stronie internetowej organizatora oraz w skróconej wersji (wyciąg) przy wejściach na 

teren imprezy. Regulamin imprezy opracowano na podstawie ustawy z dnia z dnia 20 

marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 poz. 61)  

 

 

Organizator 

Centrum Kultury i Czytelnictwa  

w Serocku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W/w program imprezy oraz regulamin dostępne będą w punkcie 

informacyjnym na terenie imprezy, w siedzibie organizatora, na stronie 

internetowej Organizatora oraz w skróconej formie (wyciąg z regulaminu 

imprezy) przy wyznaczonych wejściach na teren imprezy masowej. 

 

Ponadto program imprezy dostępny będzie w formie plakatów, banerów  

i afiszy na wyznaczonych tablicach i słupach informacyjnych na terenie 

miasta i gminy Serock. 


