
REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ WISŁ Ę PŁOCK S.A. 
 

 
1. Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 r., Nr 62 poz. 504), zwanej dalej „imprezą masową”, 
organizowaną przez Wisłę Płock SA zwaną dalej „organizatorem” na terenie Stadionu przy ul. Łukasiewicza 
34.  

2.  Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Imprezy oraz Regulaminem 
Obiektu i zastosować się do postanowień w nich zawartych.  

3.  Impreza ma charakter odpłatny. Wstęp na imprezę możliwy jest wyłącznie za okazaniem pracownikowi 
ochrony z ramienia organizatora ważnego biletu wstępu.  

4.  Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający 
bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu 
oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom 
porządkowym wydawanym przez członków służby ochrony z ramienia organizatora. 

5.  Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach oraz do 
przebywania wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.  

6.  Uczestnicy imprezy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia imprezy, a następnie bez zbędnej 
zwłoki opuścić miejsce imprezy. 

7.  Organizator wykonując postanowienia niniejszego regulaminu i regulaminu obiektu, działa poprzez 
pracowników GRUPY DSF Sp. z o.o. stanowiących służbę ochrony organizatora, której zostaną powierzone 
obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy masowej. 

8.  Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących lokalizacji poszczególnych sektorów i miejsc, wyjść z 
obiektu, punktu medycznego, toalet itp. udziela służba ochrony organizatora.  

9.  Uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do zaleceń organizatora oraz służby ochrony. 
10. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania organizatora lub służbę ochrony o zauważonym 

pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia. 
11. 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.  

12. 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. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy masowej. 
14.  Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy psów lub innych zwierząt. 
15. Zabronione jest, bez pisemnej zgody organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a także wnoszenie i posiadanie takich urządzeń w trakcie 
trwania imprezy.  

16. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, 
mogących stanowić zarzewie konfliktu.  

17.  Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowy 
dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji 
ratowniczej lub gaśniczej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


