
Regulamin 
    Amfiteatru 

w Parku Sowińskiego 
    Warszawa, ul. Elekcyjna 17 

   
 
 
 

1. Wszystkie osoby obecne na niniejszym obiekcie są zobowiązane 
zachowywać się  
w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać 
regulaminów obiektu i imprezy. 

2. Na terenie amfiteatru obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, 
spożywania napojów alkoholowych, wprowadzania rowerów oraz 
wprowadzania psów z wyjątkiem osób niepełnosprawnych wspomaganych 
przez psa przewodnika. W/w zakaz nie dotyczy wynajmu amfiteatru. 

3. W przypadku imprezy masowej nie mają wstępu na obiekt: 

 

• osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy 
 masowe; 
• osoby nie posiadające ważnego biletu wstępu; 
• osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, 

wyroby pirotechniczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty i 
narzędzia; 

• odmawiające sprawdzenia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, 
że osoby te posiadają w/w przedmioty; 

• osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem 
zaopatrzonym w fotografię i adres; 

• osoby, których identyfikacja z zamieszczonej w dokumencie fotografii 
jest utrudniona ( założona na twarz „ kominiarka", szalik lub wymalowana 
barwami klubowymi) itp.. 

 

4. Każda osoba zakłócająca imprezę usunięta zostanie przez służby 
porządkowe,  
a w przypadku stawiania oporu przekazana Policji. 

5. Użytkownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów BHP i P. 
poż. na terenie amfiteatru. 

6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na 
obiekcie powinny: 

 

• natychmiast powiadomić służby porządkowe; 
• użyć sprzętu gaśniczego; 
• unikać paniki; 
• stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów 

nadawanych przez głośniki; 
• kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami; 
• nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym; 

 



7. Za szkody materialne powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z 
urządzeń lub ich zniszczenia odpowiedzialność ponoszą użytkownicy. 

8. Za przedmioty wartościowe nie przekazane do depozytu a pozostawione na 
terenie amfiteatru, Wolskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności. 

9. Kary. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie 
ustawy, przez organizatora imprezy lub służby porządkowe, podlega karze 
grzywny nie niższej niż 2.000,00 zł. Ustawa o bezpieczeństwie imprez 
masowych zawiera szereg innych kar za łamanie określonych  w niej 
przepisów.  

 


