
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ 
 
„Koncert Finałowy Akademii  
Gdańskich Lwiątek 2014” 
 
ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot 
06 czerwca 2014 
 
Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych  (Dz. U. z 2009r., Nr 62, poz. 504), wprowadza się poniższy regulamin imprezy 
masowej: 
 
1. Impreza jest biletowana i dostępna dla wszystkich osób posiadających bilety, zaproszenia 
lub akredytacje wydane przez Organizatora pod warunkiem przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i porządku w miejscu odbywania się imprezy; 
 
2. Organizatorem imprezy jest : Fundacja "Wspólnota Gdańska", ul. Dickmana 2/1, 80-339 
Gdańsk 
 
3. Za teren imprezy masowej uważa się budynek Hali ERGO ARENA w czasie od momentu 
udostępnienia go dla publiczności do opróżnienia obiektu z wyłączeniem pub-u kibica i 
pomieszczeń administracji budynku; 
 
4.  Na terenie imprezy masowej wyznacza się miejsca/strefy nieprzeznaczone dla 
publiczności  tj. : pomieszczenia techniczne  Hali ERGO ARENA, szatnie i pomieszczenia 
artystów, płyta główna w części gdzie ustawiona zostanie scena, sala rozgrzewkowa, sala 
konferencyjna, strefa cateringu dla uczestników, strefa VIP oraz wyznaczone ciągi 
komunikacyjne pomiędzy tymi strefami; 
 
5. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do wskazań i 
poleceń służb porządkowych lub służb informacyjnych organizatorów imprezy oraz osób 
odpowiedzialnych za imprezę; 
 
6. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe i 
informacyjne oraz służby medyczne Organizatora; 
 
7. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia oraz 
porządku publicznego; 
 
8.  Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na imprezę masową dla :  
-  osób wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe; 
-  osób próbujących wnieść wszelkiego rodzaju napoje alkoholowe; 
- osób próbujących wnieść środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, wyroby  
pirotechniczne lub wybuchowe ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia,  
które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników imprezy; 
-  osób będących pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub 
psychotropowych; 
- osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym 
dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży / w przypadku podejrzenia, że próbują 
wnieść w/w zabronione środki lub przedmioty; 



- małoletnich do lat 13 bez dorosłych opiekunów; 
- grup zorganizowanych niebędących pod opieką osób dorosłych. 
 
9.  W trakcie trwania imprezy zabrania się :  
- rozpalania ognisk, organizowania pokazów pirotechnicznych, wnoszenia butli gazowych i 
innych materiałów łatwopalnych; 
-  prowadzenia przenośnej działalności handlowej, usługowej, reklamowej i artystycznej na 
terenie imprezy bez zgody organizatora imprezy; 
- wnoszenia oraz używania i spożywania napojów alkoholowych, środków  odurzających i 
substancji psychotropowych; 
- wnoszenia broni, wyrobów pirotechnicznych  lub wybuchowych ewentualnie innych 
przedmiotów lub narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników imprezy; 
- używania elementów odzieży, które w istotny sposób mogą utrudnić identyfikację 
uczestnika imprezy masowej; 
- wnoszenia wszelkiego rodzaju napojów oraz  żywności; 
- wnoszenia i używania w trakcie imprezy wszelkiego rodzaju urzadzeń zdolnych do 
rejestrowania obrazu oraz dźwięku, z aparatami fotograficznymi i kamerami włącznie. 
 
10. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie wizerunku uczestnika 
imprezy masowej w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem 
filmu, zapisu video i audio z imprezy masowej lub każdego elementu meczu prezentowanego 
w przekazach medialnych; 
 
11.  Teren imprezy masowej objęty jest systemem monitoringu wizyjnego; 
 
12. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z 
przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz innych przepisów prawa; 
 
13. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach 
postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznym przekazaniu Policji. 


