
       Załącznik nr 2.1 

 

REGULAMIN IMPREZY Masowej pod nazwą  Rocznica 500 -lecia Nadania Praw Miejskich 

Milejczycom, odbywającej się w dniu 23 lipca 2016r. na placu przy Zespole Szkół w Milejczycach  

ul. Szkolna 2, 17-332 Milejczyce, w godzinach 20.00 – 01.00 

1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora i w czasie 

wyznaczonym przez organizatora. Uczestnicy imprezy obowiązani są opuścić teren imprezy 

niezwłocznie  po jej zakończeniu tj. od godz. 01.00 – 01.15. 

2. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników 

ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 

3. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów 

pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i 

szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, a także zabrania się palenia 

papierosów. 

3.a) do palenia wyrobów tytoniowych Organizator wyznacza odpowiednio oznakowane miejsce poza 

terenem imprezy . 

4. Służby porządkowe organizatora imprezy - pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie 

identyfikatory mają prawo: 

a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub 

posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 3 regulaminu. 

5. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków 

odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 3 

regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 4 a-b) regulaminu oraz 

osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe i plenerowe. 

6. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny 

lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy. 

7. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a 

także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji. 

Informacja o sposobie udostępniania  w/w regulaminu uczestnikom imprezy: 

- wywieszony w widocznych miejscach na terenie imprezy i terenie przylegającym  w czasie trwania 

imprezy 

- w siedzibie Urzędu Gminy Milejczyce, ul. Szkolna 5,17-332 Milejczyce oraz w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Milejczycach ul. 3 maja44, 17-332 Milejczyce 

- w/w regulamin dostępny będzie także na dwa tygodnie przed imprezą w Internecie na stronie www 

Gminy Milejczyce 


