
REGULAMIN PORZĄDKOWY  

obowiązujący na terenie imprezy zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury w Szczytnie 
 

I. Prawo do wstępu na imprezę zorganizowana przez Miejski Dom Kultury w Szczytnie zwaną dalej imprezą 

prawo wstępu mają: 

1. Wszystkie osoby zainteresowane obejrzeniem programu prezentowanego podczas imprezy 

2. Przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych do czynności 

kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym zgłoszeniu                            

się do organizatora 

3. Posiadacze akredytacji wydanych przez organizatora imprezy 

II. Na imprezę prawa wstępu nie mają: 

1. osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 

2. Osoby objęte zakazem uczestnictwa w imprezach masowych wpisane do rejestry prowadzonego przez 

Komendanta Głównego Policji 

3. Osoby, którym przedstawiciel Służb Porządkowych i Informacyjnych odmówi prawa wstępu na imprezę 

w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa 

4. Osoby ubrane w kominiarki, szalo-kominiarki, i w ubraniach utrudniających rozpoznanie  

III. Wjazd pojazdów:  

       Do wjazdu na teren imprezy uprawnione są wyłącznie osoby posiadające karty wjazdowe wydane                                    

przez organizatora. Ruch samochodów odbywać się może tylko na terenach i w godzinach uprzednio podanych 

przez organizatora 

IV. Zasady bezpieczeństwa:  

1. Przy wejściu na teren imprezy uczestnicy imprezy zobowiązani są poddać się kontroli dokumentów                   

na życzenie uprawnionego przedstawiciela służb porządkowych i informacyjnych. 

2. Służby porządkowe i informacyjne organizatora uprawnione są do przeglądania zawartości bagażu oraz 

odzieży osób wchodzących na teren imprezy 

3. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 

współuczestników (min. broni, niebezpiecznych narzędzi, materiałów wybuchowych, pojemników z 

gazem, butelek wypełnionych cieczą ) 

4. Zabronionej jest wnoszenie na teren imprezy napojów alkoholowych i innych środków odurzających 

5. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachować się w sposób nie zagrażających bezpieczeństwu innych 

osób oraz stosować się do zarządzeń i poleceń służb porządkowych i informacyjnych działających                                            

w imieniu organizatora 

V. Uczestnikom imprezy zakazuje się:  

1. Wprowadzenia zwierząt na teren imprezy 

2. Wchodzenia na teren imprezy z rowerami, na rolkach lub desko rolkach 

3. Prowadzenie jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, akwizycyjnej i przeprowadzenia zbiórek 

pieniężnych na terenie imprezy bez zgody organizatora 

4. Fotografowania oraz rejestracji audio – wizualnej imprezy bez zgody organizatora. 

5. Wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku 

(płoty zaporowe, płotki, mury, drzewa, maszty, słupy) 

6. Wchodzenie na obszary nie przeznaczone dla widzów ( np. zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne, 

pomieszczenia służbowe) 

7. Rzucanie wszelkimi przedmiotami 

8. Pisania na budowlach, ścianach, urządzeniach, drogach, ich malowania i oklejania 

9. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami 

10. Zaśmiecania terenu imprezy 

11. Używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek lub 

naruszających dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób 

12. Spożywania alkoholu przez osoby nieletnie 

VI. Uczestnicy imprezy są zobowiązani przestrzegać niniejszy regulamin 

 

         Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu i nie stosujące  się do poleceń służb 

porządkowych i informacyjnych organizatora zostaną usunięte  z terenu imprezy lub przekazane policji. 

         W przypadku zaistnienia spraw spornych nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje 

podejmuje Dyrektor MDK w Szczytnie. 

 

Organizator 

 


