
R E G U L A M I N IMPREZY 
”SYLWESTER PRZED RATUSZEM 2004”,

31 grudnia 2004 r. –Rynek Starego Miasta w Płocku

1. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania   niniejszego regulaminu.
2. Impreza  pn.  „Sylwester  przed  Ratuszem 2004”  jest  bezpłatna  i  dostępna  dla  wszystkich  pod

warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym.
3. Organizatorem imprezy jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki  09-402 Płock ul. Tumska 9
4. Osoby uczestniczące w  w/w imprezie masowej są zobowiązane zachowywać się w sposób nie

zagrażający  bezpieczeństwu  innych  osób  obecnych  na  tej  imprezie,  przestrzegać  postanowień
niniejszego regulaminu, a w szczególności:
Przestrzegać zakazu:
- posiadania,  wnoszenia  wszelkich  płynów  i  napojów  w  opakowaniach  szklanych  i

metalowych,
- posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
- posiadania i  wnoszenia narzędzi,  które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników

imprezy,
- posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych,
- wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych.

5. Osoby w stanie nietrzeźwym będą nie wpuszczane na teren imprezy.
6. Służby  porządkowe  organizatora  mają  prawo  usunięcia  z  terenu  imprezy  osób  nie

przestrzegających regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia i przekazania
Policji lub Straży Miejskiej.

7. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego,
poszanowania zieleni, nie zaśmiecania terenu.

8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń
służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.

9. Wszyscy  uczestnicy  imprezy  masowej  w  wypadku  zdarzeń  nadzwyczajnych  są  zobowiązani
zastosować  się  do  poleceń  przekazywanych  przez  organizatora  imprezy  (przy  użyciu
nagłośnienia), bądź pracowników służb porządkowych.
Polecenia te dotyczyć mogą:
- opuszczenia  terenu  imprezy,  w  związku  z  powstałym  zagrożeniem  z  podaniem  sposobu

zachowania się,
- zachowania  się  w  ściśle  określony  sposób  gwarantujący  bezpieczeństwo  uczestnikom

imprezy.
10. Ponadto zakazuje się:

- wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku:
płoty, parkany, wygrodzenia,

- wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla widzów,
- rzucania wszelkimi przedmiotami,
- prowadzenia  wszelkiej  działalności  handlowej  i  gastronomicznej  nie  uzgodnionej  z

organizatorem imprezy.
11. W przypadku zaistnienia  spraw spornych,  nieuregulowanych  niniejszym regulaminem decyzje

podejmuje organizator.
12. Służby  porządkowe  organizatora  imprezy  tj.  pracownicy  agencji  ochrony  legitymują  się

identyfikatorami, które muszą zawierać:
- numer identyfikatora i nazwisko osoby,
- nazwę wystawcy i okres ważności identyfikatora,
- pieczęć i podpis wystawcy. 

Kto nie wykonuje polecenia organizatora lub służb porządkowych, zgodnie z ustawą z dnia 22
sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych podlega karze grzywny do 5 tys. złotych.

                                                                                                                           ORGANIZATOR 


