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REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ 

 

pt. GDYŃSKIE MIKOŁAJKI 2019 

odbywającej się na Placu Grunwaldzkim  w Gdyni dnia 6 grudnia 2019 r.   

§ 1 

Zakres obowiązywania 

Niniejszy regulamin obowiązuje na obszarze Placu Grunwaldzkiego w Gdyni, podczas 

imprezy masowej Gdyńskie Mikołajki 2019. 

 

§ 2 

Przeznaczenie 

1. Plac Grunwaldzki jest terem powszechnie dostępnym o funkcji rekreacyjnej. 

2. Zarządcą Placu Grunwaldzkiego jest Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. ul. Armii 

Krajowej 24, 81-372 Gdynia 

3. W dniu imprezy masowej przebywanie na terenie imprezy masowej możliwe jest 

jedynie w strefach specjalnie do tego wyznaczonych. 

4. Podczas imprezy masowej każdy przebywający na terenie Placu Grunwaldzkiego 

zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.  

5. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem 

Imprezy oraz Regulaminem Terenu i zastosować się do postanowień w nich 

zawartych. 

6.  Uczestnik przebywający na terenie imprezy masowej podlega obowiązującym 

aktualnie przepisom prawa, przepisom organizatora rozgrywek i Regulaminu Imprezy 

Masowej. Wejście na teren imprezy jest traktowany jako akceptacja postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

7. Przebywanie na terenie Placu Grunwaldzkiego jest nieodpłatne. 

8. Osoby przebywające na Placu Grunwaldzkim podczas imprezy masowej Gdyńskie 

Mikołajki zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu 

innych uczestników z poszanowaniem czci i nietykalności cielesnej innych 

uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, a 

także podporządkowywać się poleceniom porządkowym wydawanym przez członków 

służby ochrony z ramienia organizatora. 

9. Organizator wykonując postanowienia niniejszego regulaminu i regulaminu imprezy 

masowej, działa poprzez pracowników ochrony, stanowiących służbę ochrony 

organizatora, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i 

porządku podczas imprezy masowej. 

10. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących lokalizacji punktu medycznego, 

toalet itp. udziela służba ochrony organizatora. 

11. Użytkownik Placu Grunwaldzkiego podczas imprezy masowej Gdyńskie Mikołajki 

2019 zobowiązany jest stosować się do poleceń organizatora, służby ochrony, spikera 

wydarzenia, Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. 

12. Użytkownik Placu Grunwaldzkiego podczas imprezy masowej Gdyńskie Mikołajki 

2019 zobowiązany jest do informowania organizatora lub służbę ochrony  

o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia. 

13. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w 

niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz 

udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w 

przewidzianych prawem przypadkach. 
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14. Organizator zastrzega sobie prawo do przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu 

osób wchodzących na imprezę, w przypadkach określonych przepisami prawa. Osoby, 

które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy 

masowej. 

16. Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy psów 

lub innych zwierząt. 

17. Na terenie Placu Grunwaldzkiego podczas imprezy masowej Gdyńskie Mikołajki 

2018 zabrania się:  

a. wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych, środków odurzających i 

psychotropowych, 

b. spożywania substancji psychotropowych na terenie imprezy masowej i w 

trakcie jej trwania zabrania, 

c. zakłócania porządku publicznego i trwającej imprezy masowej, 

d. rozniecania ognia, rac i fajerwerków, 

e. naruszenia nietykalności cielesnej pracownika służby porządkowej lub służby 

informacyjnej, 

f. zakrywania twarzy w celu uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego 

osoby, 

g. używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, 

h. wchodzenia i wieszania się na barierkach,  

i. palenia tytoniu na terenie imprezy masowej,  

j. przebywania osób nietrzeźwych, 

k. rzucania przedmiotami, 

l. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, oraz 

niszczenia infrastruktury obiektu.  

18. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg 

ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych 

urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, oraz 

używanie urządzeń sygnalizacji pożaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. 

19. Służby porządkowe są obowiązane odmówić  wstępu na teren Palcu Grunwaldzkiego 

podczas imprezy masowej Gdyńskie Mikołajki 2019 osobie:  

a. wobec której wydano orzeczenie zakazu wstępu na imprezę masową lub 

przebywania w miejscach prowadzenia imprez masowych, oraz osób wobec 

których został wydany zakaz stadionowy, 

b. posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały 

pirotechniczne, napoje alkoholowe, lub substancje odurzające, 

c. nieposiadającej dokumentu tożsamości,  

d. znajdującej się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 

psychotropowych bądź innych działających podobnie,  

e. posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby napoje alkoholowe, 

środki odurzające lub substancje psychotropowe,  

f. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 

g. kierującej obraźliwe okrzyki wobec innych uczestników imprezy masowej, 

h. osobie małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej. 

20. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:  
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a. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w imprezie 

masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich 

do opuszczenia imprezy masowej, 

b. przeglądania zawartości bagaży i odzieży, w celu stwierdzenia dostosowania 

do wymogów art. 8 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, a w 

szczególności do zakazu wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez 

osoby uczestniczące w tej imprezie broni lub innych niebezpiecznych 

przedmiotów, materiałów wybuchowych. Wyrobów pirotechnicznych, 

materiałów pożarowo-niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków 

odurzających lub substancji psychotropowych, 

c. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócających porządek 

publiczności lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy 

masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych 

poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej, 

d. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających 

bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie, oraz osób 

dopuszczających się czynów zabronionych. 

21. Służba porządkowa uprawniona jest do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów 

obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych 

miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia 

ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz 

niewykonywania poleceń służby ochrony wydawanych osobom zakłócającym 

porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy 

masowej lub regulaminem obiektu. 

22. Na terenie imprezy masowej Gdyńskie Mikołajki i w trakcie jej trwania zabrania się 

spożywania alkoholu, z zastrzeżeniem zapisów Art. 8a Ustawy o zmianie ustawy o 

bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31.08.2011r., 

substancji psychotropowych, oraz palenia tytoniu. 

23. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy masowej 

ponoszą odpowiedzialność karną, oraz odpowiedzialność wynikającą z przepisów 

prawa administracyjnego i kodeksu cywilnego. 

  

Prezes Zarządu 

Markos Pagudis 

[Organizator] 

 

 


