Załącznik nr 3

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
VI Piknik z Wyobraźnią
Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy
w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1. ORGANIZATOR IMPREZY – Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań, tel. 61 827 97 00
2. CZAS IMPREZY – 7 września 2019 r., od godz. 10:00 do godz. 16:00
3. TEREN IMPREZY - Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
4. UCZESTNIK IMPREZY – osoba przebywającą na terenie imprezy w czasie jej trwania
5. SŁUŻBY PORZĄDKOWE I INFORMACYJNE - służby powołane przez Organizatora
do ochrony osób i mienia, działające na terenie imprezy w czasie imprezy,
w tym Agencja Ochrony Osób i Mienia GLOCK, z siedzibą: 64-100 Leszno,
ul. Strzelecka 7
Regulamin przygotowano w myśl przepisów i dokumentów regulujących bezpieczeństwo
imprez masowych:
- zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z
późniejszymi zmianami,
- zgodnie z REGULAMINEM Terenu – wydanym przez Organizatora,
- zgodnie z zastosowaniem przepisów Kodeksu Cywilnego.

I.
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich uczestników imprezy. Osoba przebywająca
na terenie imprezy w czasie imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień
niniejszego regulaminu oraz do regulaminu terenu.
2. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się uczestników imprezy w
czasie trwania imprezy na terenie imprezy.

II.
1. Na teren imprezy uczestnicy mają wstęp wolny. Małoletni poniżej 13 roku życia mogą
przebywać na terenie imprezy jedynie pod opieką dorosłych (rodziców bądź
opiekunów prawnych).
2. Wstęp osób małoletnich powyżej 13 roku życia na teren imprezy jest na wyłączną
odpowiedzialność rodziców bądź opiekunów prawnych.

III.
Zabrania się :
1. wnoszenia na teren imprezy i posiadania w czasie imprezy:
a. napojów alkoholowych i środków odurzających,
b. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, będących zagrożeniem dla
życia lub materiałów pożarowo niebezpiecznych,
2. wprowadzania na teren imprezy zwierząt,
3. prowadzenia na terenie imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej (w tym:
usługowej i gastronomicznej (oprócz firm wskazanych przez Organizatora, które
obejmuje odrębna umowa),
4. dewastacji i niszczenia mienia obiektu, jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń
znajdujących się na terenie imprezy,
5. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie
dróg ewakuacyjnych.

IV.
1. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej
osobom:
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a. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
b. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, będące zagrożeniem
dla życia lub materiałów pożarowo niebezpiecznych,
c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
d. odmawiającym poddaniu się kontroli.
2. Każdy uczestnik imprezy, który znajduje się na terenie imprezy w czasie imprezy
zobowiązuje

się

stosować

do

poleceń

służb

porządkowych

i informacyjnych.
3. Uczestnik imprezy nie ma prawa przebywać w miejscach niedostępnych dla
uczestników.

V.
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom w czasie trwania imprezy poprzez
powołanie i zorganizowanie:
a. kierownika do spraw bezpieczeństwa,
b. służb porządkowych i informacyjnych odpowiednio oznaczonych,
c. pomocy medycznej,
d. zaplecza higieniczno-sanitarnego – toalety w udostępnionych obiektach oraz
TOI-TOI na terenie imprezy.
2. Organizator, w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi, uprawniony
jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz.
3. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób
przebywających

na

terenie

imprezy

może

zostać

utrwalony,

a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych.
4. Organizator wyznacza strefy podziału terenu imprezy:
a. strefa 1: scena (namiot PPNT),
b. strefa 2: sportowa,
c. strefa 3: budynek H,
d. strefa 4: Laboratorium Wyobraźni.
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5. Organizator

zapewnia

zabezpieczenie

przeciwpożarowe

poprzez

działające

w czasie imprezy służby porządkowe i informacyjne. Służby porządkowe i informacyjne
znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady
postępowania na wypadek pożaru, przeszkolone są w zakresie zasad prowadzenia
ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu
gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania
imprezy z uzasadnionych, ważnych powodów np. siła wyższa.

VI.
1. Służby porządkowe uprawnione są, 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 przedmioty, których posiadanie w miejscu
przeprowadzenia imprezy masowej jest ustawowo zabronione,
c. wydawania

poleceń

porządkowych

osobom

zakłócającym

porządek

publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy i terenu,
a w przypadku nie wykonania takich poleceń- wezwania ich do opuszczenia
imprezy,
d. 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 i informacyjnych
lub inną osobę, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o
środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U.2013, poz.628),
e. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także
chronionego mienia.
2. Oznakowanie

służb

porządkowych:

identyfikator

wydany przez Organizatora,

umieszczony w widocznym miejscu oraz jednolity i umożliwiający łatwą identyfikację
ubiór.
3. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż.,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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4. Służby informacyjne, legitymujące się identyfikatorem wydanym przez Organizatora,
umieszczonym w widocznym miejscu oraz posiadające jednolity i umożliwiający łatwą
identyfikację ubiór zobowiązane są, zgodnie z przepisami ustawy do:
a. informowania

o

udogodnieniach

oraz

wymogach

bezpieczeństwa,

określonych przez Organizatora lub służby ratownicze,
b. informowania o umiejscowieniu punktów medycznych i sanitarnych,
c. nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w
imprezie,
d. niedopuszczanie

osób

uczestniczących

w

imprezie

do

miejsc

nie

przeznaczonych dla uczestników,
e. niezwłocznego reagowania na incydenty i potencjalne zagrożenia oraz
informowania o nich służby porządkowe,
f. reagowanie na skargi składane przez uczestników imprezy.
5. 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.

VII.
1. Niniejszy regulamin będzie dostępny od dnia 19 sierpnia 2019 r. na stronie
www.ppnt.poznan.pl oraz w siedzibie Organizatora: Fundacja Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań. W dniu imprezy 7 września
2019 r. będzie dodatkowo dostępny na terenie imprezy w punktach informacyjnych
(recepcji oraz na tablicach informacyjnych).
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Ustawy
oraz Kodeksu Cywilnego.

Poznań, 01.08.2019 r.
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