
REGULAMIN IMPREZY i OBIEKTU 

Obowiązujący podczas imprezy masowej – 
Summer Hot Disco vol. 1 i vol. 2 

w dniach 09.07.2022 oraz 30.07.2022 w Amfiteatrze w Świeciu 

Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku  o bezpieczeństwie 
imprez masowych (Dz. U. 2013r., poz. 611 z późn. zm.) 

Organizator imprezy: 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu (Regon 000284730, NIP 559-10-05-189) 

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie: 
 

1. Wstęp na imprezę w dniu 09.07.2022 bądź 30.07.2022 jest płatny dla wszystkich  
uczestników, a liczba biletów ograniczona. 

2. Prawo do wstępu na teren imprezy mają wszystkie osoby pełnoletnie (a osoby 
małoletnie  do  13  roku  życia  -  tylko   pod   opieką  osoby dorosłej)  chcące   
uczestniczyć w imprezie spełniające wymogi i akceptujące zasady niniejszego 
regulaminu. 

3. Ponadto na imprezę mają wstęp osoby posiadające  zaproszenie lub akredytację do 
wybranych sektorów i stref wydanych przez Organizatora imprezy. 

4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  imprezy  bez  wcześniejszego 
uprzedzenia. 

5. Organizator zobligowany jest przepisami prawa, względami bezpieczeństwa oraz 
warunkami pozwolenia wydanego przez Urząd Miejski w Świeciu do wpuszczenia 
ograniczonej liczby widzów ze względu na pojemność miejsca odbywania się imprezy,   
zgodnie z warunkami decyzji administracyjnej wydanej na podstawie Ustawy                    
o Bezpieczeństwie Imprez Masowych . W związku z tym Organizator zastrzega sobie 
prawo do nie wpuszczenia osób na teren  imprezy w przypadku  braku biletów 
upoważniających do wejścia. 

6. Organizator  nie  będzie  zobowiązany  do  żadnej  rekompensaty  lub  odszkodowania 
wobec Uczestnika imprezy, w przypadku gdy impreza z przyczyn niezależnych od 
Organizatora zostanie odwołana lub odbędzie się jedynie w części lub dana osoba nie 
będzie wpuszczona ze względu na zapełnienie terenu imprezy planowaną liczbą 
widzów. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami 
i dyrektywami, które będą uwidocznione w regulaminach oraz materiałach 
informacyjnych organizatora lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu, do tego, co 
następuje: 

a. Odmówić  wstępu  na  teren  imprezy  w  przypadku  naruszenia  przepisów  
prawa, w szczególności ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych lub 
podyktowanych innymi, ważnymi względami bezpieczeństwa. 

b. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa można zażądać od 
Uczestnika imprezy, aby opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby 
zarządzenie zostało wykonane zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez 
Masowych. Dotyczy  to  w  szczególności  sytuacji, w  których uczestnik imprezy  
zakłóca  porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym 
Regulaminem. 

c. Dokonać zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy z powodów 
nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od organizatora. W przypadku 
zmiany w programie imprezy w trakcie jej trwania Uczestnik imprezy nie może 



ubiegać się o żadne zadośćuczynienie czy odszkodowanie od Organizatora Imprezy. 

d. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, Uczestnik ma 
obowiązek zamienić swoje miejsce na inne na polecenie służb organizatora. 

e. Wpuszczenie na teren imprezy masowej po okazaniu biletu i wymianie biletu na 
odpowiednią opaskę nakładaną na rękę  Uczestnika, należy traktować jako 
indywidualną zgodę Organizatora na wejście na imprezę, która może być 
cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad 
bezpieczeństwa. 

f. Na teren imprezy zakaz wstępu mają osoby naruszające przepisy prawa oraz 
postanowienia niniejszego regulaminu imprezy oraz Ustawy o Bezpieczeństwie 
Imprez Masowych, a w szczególności osoby: 

- wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę 
masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach 
przeprowadzanych imprez masowych, 

- nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających albo 
substancji psychotropowych. 

g. Na teren imprezy masowej obowiązuje zakaz wnoszenia przedmiotów prawem 
zabronionych zgodnie z obowiązującą Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych              
a w szczególności: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 
materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, opakowań, środków 
odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zagrozić życiu 
lub zdrowiu ludzkiemu (np. kijów baseballowych, metalowych rurek, noży itp.). 

h. Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom, u których stwierdzono posiadanie 
napojów w opakowaniach plastikowych i  kartonowych powyżej pojemności 0,5 litra. 
Ze względów bezpieczeństwa na teren imprezy obowiązuje całkowity zakaz 
wnoszenia napojów w opakowaniach szklanych, metalowych  lub wykonanych z 
innego materiału mogącego stanowić zagrożenie dla uczestników imprezy. 

i. Dodatkowo zakazuje się wnoszenia i rozwieszania flag i transparentów większych  
niż 1,5 x1,5 metra. Zabrania się również wnoszenia, wskaźników laserowych, trąbek 
i innych urządzeń emitujących głośny dźwięk, mogących wpływać na komfort innych 
widzów przebywających na imprezie. Na teren imprezy nie można również wejść z 
bagażem większym niż rozmiar A4. 

j. Odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcje imprezy profesjonalnego 
aparatu fotograficznego ze zmienną optyką, kamery lub innego sprzętu 
nagrywającego audio-video. Osoby które będą starały się wnieść na teren Imprezy 
aparat fotograficzny o zmiennej optyce, kamerę lub innego rodzaju sprzęt 
nagrywający audio video, będą poproszone o opuszczenie terenu imprezy masowej. 

k. Zabrania  się,  bez  pisemnej  zgody  Organizatora:  wprowadzania,  wnoszenia  lub 
wwożenia na teren imprezy masowej zwierząt. 

l. Uczestnicy imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia 
dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. 

m. Na terenie całej imprezy masowej obowiązuje bezwzględny zakaz handlu bez 
zgody Organizatora. 

8. Miejsca  nieprzeznaczone  dla  publiczności  to: strefa  produkcji  imprezy  w  tym 
garderoby  oraz  scena,  pomieszczenia  techniczne  oraz  inne  tereny  wygrodzone                              
i oznaczone przez Organizatora, do którego wstęp jest tylko możliwy za okazaniem 
odpowiednio oznakowanej, imiennej akredytacji lub specjalnej opaski wydanej przez 
Organizatora. Ze względów bezpieczeństwa cześć dla publiczności wraz z drogami 
dojazdowymi jest oddzielona od części przeznaczonej dla artystów. 

9. Ponadto na terenie imprezy masowej Organizator zabrania wchodzenia lub 



przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku, 
szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia, dachy budynków, urządzenia 
oświetleniowe, drzewa oraz urządzenia i pomieszczenia, do których dostęp jest 
ograniczony i wygrodzony a wstęp jest dozwolony wyłącznie służbom specjalistycznym 
lub przedstawicielom organizatora imprezy. 

10. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników imprezy masowej na teren Amfiteatru 
nie zostaną wpuszczone osoby ze środkami komunikacji typu: rower, hulajnoga czy 
inne środki komunikacji o napędzie spalinowym czy elektrycznym. Ponadto Organizator 
zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na teren imprezy wózków dziecięcych                        
w przypadku gdy mogą one stanowić zagrożenie dla innych uczestników imprezy. 

11. Po wejściu na imprezę każdy z uczestników zobligowany jest do założenia opaski na 
rękę w odpowiednim kolorze, które dostarczy Organizator   i posiadanie tej opaski na 
ręku przez cały czas trwania imprezy masowej. Osoby bez opasek zostaną wyproszone 
z terenu imprezy przez służby organizatora.  

12. Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa uczestników imprezy, wstęp na imprezę 
jest jednorazowy  i po wejściu na teren imprezy nie ma możliwości jego opuszczenia 
oraz ponownego wejścia na ten sam bilet. 

13. Zabrania się na terenie imprezy masowej : 

a. używania przedmiotów, które pozwalają zmienić wygląd zewnętrzny osoby, a w 
konsekwencji uniemożliwiają lub utrudniają identyfikację; 

b. używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o 
treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich; 

c. nawoływania  do  waśni,  w  tym  na  tle  narodowościowym,  religijnym, 
społecznym itp.; 

d. rzucania przedmiotami; 

e. spożywania napojów alkoholowych powyżej 3,5%; 

f. posiadania i spożywania środków odurzających lub psychotropowych; 

g. ciągłego stania w ciągach komunikacyjnych i na drogach ewakuacyjnych, które 
wyłączone są z miejsc przeznaczonych dla publiczności. 

h. rozniecania  i  podsycania  ognia,  w  tym  palenia  tytoniu.  Ze  względów 
bezpieczeństwa na terenie imprezy masowej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia 
tytoniu (z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych przez Organizatora) i 
używania otwartego ognia; 

i. wzniecania fajerwerków, używania środków pirotechnicznych itp.; 

j. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami; 

k. zaśmiecania terenu imprezy masowej; 

l. niszczenia infrastruktury zarówno stałej jak i czasowo rozstawionej przez 
Organizatora; 

m. nieuzasadnionego  zajmowania  miejsc  w  rejonie  wyjść,  wejść  oraz  dróg 
ewakuacyjnych. 

Grożące kary dla Uczestnika Imprezy opisane w Ustawie o Bezpieczeństwie Imprez 
Masowych 

14. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, 
regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe 
lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej 
niż 2000 zł. 



15. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym 
dla publiczności, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż  
2000 zł. 

16. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową,                           
w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności 
albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. 

17. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje 
alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł. 

18. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 
maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), 
wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne 
przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek 
dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 
5. 

19. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić 
zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub 
w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny 
sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek 
dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

20. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną 
członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej  
niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
lat 2. 

Uprawnienia uczestnika Imprezy 

21. Uczestnik Imprezy ma prawo: 

a. przebywać na terenie imprezy w czasie trwania Imprezy Masowej tj. od chwili 
udostępnienia terenu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy; 

b. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Imprezie wyrażając swoje emocje, co jest 
ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie 
obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz zasad określonych niniejszym 
regulaminem; 

c. do informacji o: 

- umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych; 

- udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora 
lub służby ratownicze; 

d. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są 
udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem; 

e. korzystać z pomocy medycznej. 

22. Uczestnik Imprezy jest uprawniony do: 

a. zgłoszenia  przedstawicielom  Organizatora,  np.  kierownikowi  ds. bezpieczeństwa, 
poniesionych przez niego szkód - w trakcie i na terenie imprezy masowej, 

b. składania skarg. 
 
Uprawnienia służb ochrony Organizatora 
 
23. Służby porządkowe i informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w 

widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami ustawy do: 



a. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

b. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby 
te wnoszą lub posiadają niedozwoleno do wniesienia na teren imprezy przedmioty, 

c. stwierdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku 
stwierdzenia  braku  takich  uprawnień  -  wezwania  do  opuszczenia  imprezy 
masowej, 

d. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku 
niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej, 

e. 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  inna  osobę,  na  zasadach  
określonych w ustawie, 

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

Dane osobowe 

24. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku 
w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego 
filmu, zapisu wideo i audio z Imprezy   i/lub każdego elementu Imprezy 
prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie. 

25. Zgodnie z art. 11 ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych przebieg imprezy jest 
utrwalony i archiwizowany przez urządzenia rejestrujące obraz, którego 
administratorem jest Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu w ramach 
monitoringu terenu imprezy masowej, którego jest Administratorem. 

26. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, mogące 
stanowić  dowody  pozwalające  na  wszczęcie  postępowania  karnego  albo 
postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie  w toczących 
się postępowaniach, będą niezwłocznie przekazywane odpowiednim służbom,                    
w uzasadnionym przypadku łącznie z wnioskiem o ukaranie. 

27. Zapis z rejestracji imprezy masowej przechowywany jest przez okres 2 miesięcy od 
dnia jej zakończenia. Po tym czasie podlega komisyjnemu zniszczeniu. 

Przepisy końcowe 

28. Uczestnik imprezy może być skierowany na inną część imprezy masowej,  
a w sytuacji uzasadnionej względami bezpieczeństwa - usunięty z terenu imprezy. 

29. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, 
nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie imprezy 
może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora. 

30. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach 
postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu 
odpowiednim służbom. 

31. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za 
naruszenie jego dobrego wizerunku; 

b. w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu lub obowiązujących 
przepisów prawa ujęcia i przekazania odpowiednim służbą lub niezwłocznego 
nakazania opuszczenia terenu imprezy masowej. 



32. Przepisy  niniejszego  regulaminu  są  zgodne  z  obowiązującym  prawem                    
w  tym w   szczególności   z   Ustawą   o   Bezpieczeństwie   Imprez   Masowych                    
i zostały zaakceptowane przez jednostkę wydającą zgodę na przeprowadzenie imprezy 
masowej. 

Organizator imprezy 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu 
 


