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  REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ  
 

KONCERT z okazji DNI LESZNA 2022, 27 maja 2022r., godz. 18.00  
Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, ul. 17 Stycznia 68 

 
Poniższe określenia używane w niniejszym dokumencie będą miały następujące znaczenie:  

→ „organizator imprezy” oznacza osobę prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej przeprowadzającą imprezę masową;  

→ „regulamin” oznacza niniejszy dokument; 
→ „ustawa” oznacza Ustawę z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 

Nr 62 poz. 504 z późn. zm.); 
→ „impreza” oznacza imprezę masową w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie 

imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm.); 
→ „służby porządkowe i informacyjne” oznacza służby powołane przez organizatora do ochrony osób 

uczestniczących w imprezie i mienia znajdującego się na terenie imprezy;  
→ „teren imprezy” oznacza przestrzeń wyznaczoną przez organizatora do przeprowadzenia imprezy; 
→ „uczestnik imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie ; 
→ „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. U. UE. L. 
z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 
 

 Nazwa imprezy: KONCERT z okazji DNI LESZNA 2022/TASTE THE MUSIC, VIKI GABOR  
z ZESPOŁEM, GOLEC UORKIESTRA, 

 Termin i czas imprezy: 27 maja 2022r./piątek, godz. 18.00, 
 Teren imprezy: Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, ul. 17 Stycznia 68;  
 Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, z siedzibą: 64—100 Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 

3a, 
 Służby porządkowe 

i informacyjne: Agencja Ochrony GLOCK z siedzibą: 64—100 Leszno, ul. Strzelecka 7, 
 Służby medyczne: RAD—MED, z siedzibą: 64—100 Leszno, ul. Prochownia 17/8, 
 Zabezpieczenie p.poż. Ochotnicza Straż Pożarna, z siedzibą: 64—100 Leszno, ul. Gronowska 56. 

 
I. 

1) Niniejszy regulamin wydany zostaje na podstawie przepisów ustawy, rozporządzenia RODO  
oraz kodeksu cywilnego.  

2) Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy w celu określenia zasad organizacji imprezy, 
zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym 
przeprowadzona jest impreza. 

3) Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na 
terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie, w czasie 
trwania imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.  
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II. 

1) Wstęp na teren imprezy jest płatny i przysługuje wszystkim, posiadającym ważny bilet wstępu. Bilet 
upoważnia do jednorazowego wstępu na teren imprezy. Nie ma możliwości wyjścia i ponownego 
wejścia na teren imprezy na ten sam bilet. Wszystkie osoby bez względu na wiek zobowiązane są do 
posiadania biletu wstępu. 

2) Sprzedaż biletów prowadzi organizator w wyznaczonych przez siebie punktach sprzedaży: kasa MOK 
w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 4 oraz przez stronę internetową www.kupbilecik.pl  

3) Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych biletów wstępu.  

4) Uczestnik imprezy zobowiązany jest do okazania biletu wstępu każdorazowo na żądanie organizatora 
lub służb porządkowych i informacyjnych. W przypadku, gdy uczestnik imprezy nie posiada biletu 
wstępu, zobowiązany jest opuścić teren imprezy.  

5) Uczestnik imprezy nie ma prawa przekazywać swojego biletu wstępu innym osobom.  

6) Zwroty biletów przyjmowane są wyłącznie w przypadku całkowitego odwołania imprezy. W przypadku 
zmiany terminu imprezy, bilety wstępu zachowują swoją ważność w nowym terminie. 

7) Zwrotowi podlegają jedynie oryginalne bilety wstępu. 

8) Zwrot należności za bilety wstępu następuje w miejscu ich zakupu, zgodnie z zasadami  określonymi 
w regulaminach obowiązujących w punktach sprzedaży. 

9) Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

 
III. 

1) Organizator wyznacza strefy podziału terenu imprezy:  

 — scena wraz z zapleczem techniczno—socjalnym (dla wykonawców i obsługi), część trybun, wieża 
sędziowska, budynek przy stadionie LA – niedostępne dla publiczności; 

 — widownia/trybuny i murawa – wyznaczony obszar – dostępny dla uczestników. 

 Uczestnik imprezy nie ma prawa przebywać w miejscach niedostępnych dla publiczności.  

2) Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania 
imprezy, poprzez m.in.: 

 — działanie służb porządkowych i służb informacyjnych odpowiednio umundurowanych i oznaczonych;  

 — powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi  
oraz informacyjnymi i organizującego pracę służb porządkowych  i informacyjnych; 

 — powołanie służb ratowniczych: medycznych i przeciwpożarowych;  

 — udostępnienie zaplecza higieniczno—sanitarnego (toalety typu TOI-TOI, kosze na śmieci). 

3) Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe na terenie imprezy przez: 

 — stałą obecność jednostki Straży Pożarnej; 

 — zapewnienie sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do 
zabezpieczenia imprezy w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych; 

 — wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb 
przeciwpożarowym; 

 — przeszkolenie służb porządkowych i informacyjnych w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, 
sposobu alarmowania Straży Pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. 

4) Organizator — w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi — uprawniony jest do 
utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk  
i obraz. 

5) Organizator utrwala również przebieg imprezy w celu dokumentacji imprezy. Wizerunek osób 
przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów 
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowo-promocyjnych, na co, wchodząc na teren imprezy, 
uczestnik wyraża zgodę. 

6) Organizator nie prowadzi punktu depozytowego. 

7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników na terenie 
imprezy. 

8) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się 
przyczynę takich zdarzeń, których nie można było uniknąć lub też zapobiec przez użycie środków 
leżących w granicach zwyczajnej zapobiegliwości, w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie 
urządzeń dostarczających energię elektryczną, awarie sprzętu technicznego, działania wojenne, strajki 

http://www.kupbilecik.pl/
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generalne, ogólnokrajowe manifestacje czy zamieszki lub działania władz państwowych  
lub samorządowych, mające bezpośredni wpływ na organizację i przebieg imprezy.  

9) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy bez 
wcześniejszego uprzedzenia z uzasadnionych, ważnych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez 
artystów, wypadek drogowy wykonawców, siła wyższa, obostrzenia związane z zagrożeniem 
epidemicznym, itp. Organizator nie będzie wtedy zobowiązany do żadnej rekompensaty wobec 
uczestników imprezy. 

 IV. 

1) Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, 
uprawnione są do, zgodnie z przepisami ustawy: 

 — sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie;  

 — legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;  

 — przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą  
lub posiadają niebezpieczne przedmioty; 

 — wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się 
niezgodnie z regulaminem imprezy masowej i obiektu, a w przypadku niewykonania takich poleceń 
— wezwania ich do opuszczenia imprezy; 

 — stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony  
w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb 
porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013r. o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418);  

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

2) Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż., zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 

3) Służby informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, 
zobowiązane są do, zgodnie z przepisami ustawy: 

 — informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa, określonych przez organizatora 
lub służby ratownicze; 

 — informowania o umiejscowieniu punktów medycznych i sanitarnych;  

 — nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie;  

 — niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności;  

 — niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań 
zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych;  

 — obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernem u 
zagęszczeniu osób; 

 — pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu i regulaminu imprezy;  

 — reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące.  

4) W przypadku zagrożenia ładu i porządku publicznego na imprezie oraz bezpieczeństwa uczestników  
i gdy działania służb porządkowych i informacyjnych są nieskuteczne, organizator wystąpi o udzielenie 
pomocy do Policji. 
 

V. 

1) Zabrania się wnoszenia na teren imprezy, posiadania i używania w trakcie imprezy:  

 — broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (w tym również np. parasoli zakończonych 
szpikulcem, selfie sticków, szklanych opakowań); 

 — materiałów wybuchowych; 

 — wyrobów pirotechnicznych; 

 — materiałów pożarowo niebezpiecznych; 

 — puszek z napojami oraz napojów w opakowaniach plastikowych większych niż 0,5 litra;  

 — napojów alkoholowych; 

 — środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających;  

 — urządzeń elektronicznych, które mogą zakłócić przebieg imprezy, np. dronów, wskaźników 
laserowych; 

 — profesjonalnych urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.  
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2) Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:  

 — znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych  
lub innych podobnie działających; 

 — posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające  
lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające;  

 — zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub porządku imprezy; 

 — wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową;  

 — wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania 
w miejscach przeprowadzania imprez masowych; 

 — odmawiające poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu 
zawartości bagaży lub odzieży). 

3) Zabrania się dewastacji i niszczenia obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się 
na terenie imprezy (niszczenie zieleni, korzystanie z urządzeń m.in. sanitarnych niezgodnie z ich 
przeznaczeniem). 

4) Zabrania się również: 

 — stwarzania sytuacji naruszających ład publiczny i zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników 
imprezy, m.in. nawoływania do waśni, wszczynania burd i bójek oraz innych czynności prowadzących 
do zakłócania spokoju; 

 — kradzieży; 

 — tarasowania wyjść z terenu imprezy i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych 
i urządzeń niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej na terenie imprezy;  

 — rzucania przedmiotami; 

 — wzniecania pożaru, w tym również: palenia tytoniu, używania fajerwerków, środków 
pirotechnicznych itp.; 

 — działań naruszających dobre obyczaje i obrażających osoby i instytucje;  

 — spożywania alkoholu, z wyjątkiem napojów o zawartości do 3,5% alkoholu zakupionych w  punktach 
gastronomicznych, działających na terenie imprezy ; 

 — używania przedmiotów, które zmieniają wygląd zewnętrzny osoby, a w konsekwencji uniemożliwiają 
lub utrudniają identyfikację uczestnika imprezy; 

 — załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;  

 — zaśmiecania terenu imprezy masowej. 

5) Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących 
osobom niepełnosprawnym po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. 2021 r. poz. 
573 z późn. zm.). 

6) Wstęp osób nieletnich na teren imprezy jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na 
wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.  

7) Zakazuje się prowadzenia na terenie imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej (w tym: usługowej  
i gastronomicznej) lub innej zarobkowej bez zgody organizatora. 

8) Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz nagrywania, filmowania i fotografowania przez  
uczestników imprezy występu artystów za pomocą profesjonalnych urządzeń do rejestracji dźwięku  
i obrazu. Za profesjonalne rejestracje nie uważa się dokonywane za pomocą telefonów komórkowych, 
jednak takie amatorskie rejestracje dopuszczone są wyłącznie na użytek własny uczestników imprezy 
bez prawa do ich upubliczniania, w tym także w internecie.  

9) Uczestnik imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są 
stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych, w tym kierownika do spraw 
bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich 
sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

  

VI. 

 Uczestnik imprezy uprawniony jest do: 

 — zgłoszenia przedstawicielom organizatora, np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa, poniesionych 
przez niego szkód – w trakcie i na terenie imprezy; 

 — składania skarg. 
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VII. 

1) Administratorem danych osobowych uczestników imprezy jest organizator imprezy, tj. Miejski Ośrodek 
Kultury, ul. Bolesława Chrobrego 3a, 64-100 Leszno, reprezentowany przez dyrektora MOK. 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się 
poprzez adres korespondencyjny: Miejski Ośrodek Kultury, 64-100 Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3a 
lub e-mail: iod@mok.leszno.pl 

3) Uczestnik imprezy ma prawo do: 

 — dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych  
w art. 15 i 16 RODO; 

 — ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO; 

 — cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn – w sytuacji gdy podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą; 

 — wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa) w sytuacji 
uznania, że podczas przetwarzania danych osobowych administrator naruszył przepisy RODO. 

   

VIII. 

1) Na terenie  imprezy masowe będą działały punkty gastronomiczne. 

2) Zgodnie z art. 8a  Ustawy, dopuszcza się na terenie imprezy sprzedaż, podawanie i spożywanie 
napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu.  

  

IX. 

1) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2022r. 

2) Regulamin dostępny jest: 

 — w siedzibie organizatora; 

 — na www.mok.leszno.pl 

 — w dniu imprezy — przy wejściu głównym na teren imprezy. 

3) W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy oraz prawidłowego przebiegu imprezy, 
organizator ma prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie. 

  

X. 

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz kodeksu 
cywilnego. 
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