
Regulamin imprez 
Organizowanych przez  

Wolskie Centrum Kultury 
w Amfiteatrze 

w Parku Sowińskiego 
Warszawa, ul. Elekcyjna 17 

 
 
 

Na czas imprezy wprowadza się następujący regulamin obowiązujący wszystkich 
jej uczestników: 

1. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania 
niniejszego regulaminu. 

2. Teren amfiteatru otoczony jest stałym ogrodzeniem oddzielającym go od 
reszty Parku im. gen. J. Sowińskiego. Nie cały teren amfiteatru 
udostępniany jest uczestnikom imprez. Jego części mogą być 
odseparowane od widowni barierkami, płotkami, taśmami, itp. oraz przez 
pracowników służb porządkowych i informacyjnych.  

3. Impreza jest dostępna dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym (oraz okazania 
dokumentu upoważniającego do wstępu w przypadku imprez 
biletowanych). 

4. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są zobowiązane zachowywać się 
w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na 
imprezie przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu,  
a w szczególności zakazu: 
 

• wnoszenia napojów alkoholowych, 
• wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych 

 przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów 
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków 
odurzających lub substancji psychotropowych, wnoszenia  
i posiadania wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych, 
plastikowych lub puszkach metalowych. 

 

5. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane i będą usuwane  
z terenu  imprezy. 

6. Służby porządkowe organizatora mają prawo odmówienia wstępu  
na imprezę lub usunięcia z terenu imprezy osób nie przestrzegających 
regulaminu,  
a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach 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 - przypominając o najbliższych 
 miejscach wyjścia z terenu imprezy, 
• 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, 
• prowadzenia zbiórek pieniężnych, aktywacji i promocji. 

11. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym 
regulaminem decyzje podejmuje organizator. 

12. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej są obowiązane nie 
wpuszczać na imprezę masową: 
 
• osób wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu 
na  imprezy masowe, 
• osób odmawiających poddania się czynnościom określonym w pkt, 1. 

13. Szczegółowe warunki i sposób działania służb porządkowych 
zabezpieczających imprezę masową określają:  
 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.1998 r. w sprawie 
 szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracowników 
 ochrony środków przymusu bezpośredniego, 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.11.1998 r. w sprawie 
 szczegółowego trybu działania pracowników ochrony, 
podejmowanych  wobec osób znaj dujących się w granicach chronionych 
obiektów  
 i obszarów. 

14. Wszystkie działania realizowane przez służby porządkowe organizatora  
i pracowników Agencji Ochrony powinny być wykonywane w sposób 
zdecydowany lecz taktowny, możliwie najmniej naruszający godność ludzką 



oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. 

15. W przypadku, gdy działania służb porządkowych organizatora imprezy 
masowej stanie się bezskuteczne, występuje on o pomoc Policji. 

16. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej, w tym pracownicy 
Agencji Ochrony, legitymują się identyfikatorami, które zawierają: 
 
• nazwę wystawcy 
• numer identyfikatora i wizerunek twarzy  
• termin ważności 
• pieczęć i podpis wystawcy 

 
Regulamin zostanie udostępniony wszystkim uczestnikom imprezy. 
 
 


