
Uchwała Nr 124/527/2014  
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 26 marca 2014 r. 
 
 
 

w sprawie przyjęcia Regulaminu i Programu Imprezy Masowej oraz Regulaminu 
Terenu Imprezy Masowej  

 
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. 
Dz. U. z 2013 poz. 595) oraz § 53 ust.1 Statutu Powiatu Namysłowskiego wprowadzonego 
uchwałą nr XII/102/2011 Rady Powiatu  Namysłowskiego z dnia 26 października 2011 r.  
( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 Nr 133 poz. 1598), Zarząd Powiatu Namysłowskiego 
uchwala, co następuje:  
 

 
§ 1 

 
1.Przyjmuje się „Regulamin i Program Imprezy Masowej” odbywającej się pn. „Rodzinny 
Piknik Europejski” w dniu 04 maja 2014 r. w Namysłowie na terenie Namysłowskich Błoni 
przy ulicy Sikorskiego  stanowiący zał. nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Przyjmuje się „Regulamin Terenu Imprezy Masowej” odbywającej się pn. „Rodzinny 
Piknik Europejski” w dniu 04 maja 2014 r. w Namysłowie na terenie Namysłowskich Błoni 
przy ulicy Sikorskiego  stanowiący zał. nr 2 do niniejszej uchwały 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu.  
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
Członkowie Zarządu Powiatu 

Namysłowskiego 
 

 Przewodniczący Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego 

Paweł Cholaś 
 

  

Roman Letki 
 

 Julian Kruszyński 

Andrzej Spór 
 

  

Cezary Zając   
 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
do uchwały nr 124/527/2014 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 26 marca 2014 r. 

 

 

REGULAMIN i PROGRAM IMPREZY MASOWEJ 

 

odbywającej się pn. „Rodzinny Piknik Europejski”  

w dniu od 4 maja 2014 r. w Namysłowie na terenie Namysłowskich Błoni  

przy ulicy Sikorskiego. 

 

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

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. 

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. 

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 udostępnianie w/w regulaminu uczestnikom imprezy: 

- w siedzibie Powiatu Namysłowskiego/Starostwa Powiatowego w Namysłowie, 46-100 
Namysłów, Plac Wolności 12 A. 
- na stronie internetowej www.namyslow.pl, w zakładce 10 lat Powiatu Namysłowskiego w 
Unii Europejskiej 
- przy wejściu na teren imprezy masowej 
 

 

 

Rodzinny Piknik Europejski - program 
 

04.05.2014  
 
W godzinach 14.00 – 21.30 część rodzinno - rekreacyjna 
 
 
11:00  -                próba zespołu Groovers 
12:00  -                próba MEZO 
 
 
14:00     -            rozpoczęcie imprezy  
 
14:30 – 17:00     zabawa i muzyka dla dzieci „Teatr Kubika”  
 
17:00 - 17:20       wręczenie nagród  
 
17:20 – 18:20      występ zespołu  Saxesfulls  
 
19:00 – 21:00      występ zespołu cooverowego „Groovers”  (muzyczna podróż po 
wybranych krajach Unii Europejskiej) 
 
21:30 – 22:30   gwiazda wieczoru  - MEZO – impreza masowa 
 
22:30                   pokaz sztucznych ogni  
 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  
do uchwały nr 124/527/2014 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 26 marca 2014 r. 

 

REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ  

  

I  

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 21.04.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013 poz. 611.), 
zwanej dalej „Ustawą” oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

2. Regulamin jest wydany przez Organizatora imprezy Powiat Namysłowski/Starostwo 
Powiatowe w Namysłowie z siedzibą w: 46-100 Namysłów Plac Wolności 12 A, zwanego 
dalej „Organizatorem”. 

Masowa impreza plenerowa „Europejski Piknik Rodzinny” zwana dalej „Imprezą” 
odbędzie się w dniu 4 maja 2014 r. na Namysłowskich Błoniach nad Widawą przy  
ul. Sikorskiego. 

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą 
przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca 
na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad 
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym 
przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim. 

5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie: 

„Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników 
agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo 
osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory 
umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i 
fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy; 

„Teren Imprezy”  oznacza wyznaczony i ogrodzony siatkowymi płotami zaporowymi 
fragment Namysłowskich Błoni, na którym przeprowadzana jest Impreza. 

„Uczestnik Imprezy”  oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie. 

 

 



 

II  

1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym 
wydarzeniem. 

- wejście na teren imprezy odbywać się może jedyni poprzez wyznaczone w ogrodzeniu 
przejścia stanowiące wyjście ewakuacyjne. Zabronione jest samowolne demontowanie płotów 
zaporowych; 

- do wjazdu pojazdem na teren imprezy uprawnione są wyłącznie osoby posiadające karty 
wjazdowe wydane przez organizatora. Ruch samochodów może odbywać się tylko na 
terenach i w godzinach uprzednio określonych przez organizatora. 

2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: 

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

- materiałów wybuchowych, 

- wyrobów pirotechnicznych, 

- materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

- napojów alkoholowych, 

- środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

3. Ponadto zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności 
handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy. 

4.Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom: 

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 
psychotropowych lub innych podobnie działających środków 

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki 
lub substancje. 

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym 
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy. 

5. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały 
wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze 
aresztu albo karze ograniczenia wolności. 

6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy 
zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym dowódcy ochrony. 



Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich 
sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które 
sprawują nad nimi pieczę. 

III  

8. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek 
podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.: 

a) Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru; 

b) powołanie dowódcę ochrony, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę 
Służb Porządkowych; 

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego; 

9. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony 
do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk. 

10. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub 
reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek 
osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie 
rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 
promocyjnych. 

11. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy: 

a) część A- zamkniętą dla publiczności z niezależnym wjazdem, sceną i zapleczem 
przeznaczonym dla artystów. Przebywanie w tej części wymaga specjalnego zezwolenia.  
W części tej znajduje się również Punkt Informacyjny oraz punkt dowódcy ochrony ( PD na 
planie graficznym), które są dostępne dla Uczestników imprezy od strony płotu zaporowego. 

b) część B- artystyczno-rozrywkowa- przeznaczona dla publiczności z dwoma niezależnymi 
wejściami (jedno z zewnątrz oraz jedno z części C). Na terenie części B obowiązuje zakaz 
wnoszenia i spożywania alkoholu. W części tej znajdują się wyłącznie miejsca stojące. 
Obowiązuje zakaz przenoszenia siedzisk z części C. 

c) część C- gastronomiczna- przeznaczona dla publiczności, w której znajduje się miejsca 
siedzące dla Uczestników imprezy, punkty gastronomiczne, urządzenia rekreacyjne, toalety  
i umywalki oraz punkt medyczny. Część C posiada dwa wejścia zewnętrzne oraz jedno 
przejście  z części B. 

12. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że: 

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie 

podręcznego sprzętu gaśniczego ( na terenie imprezy znajdować się będzie: 3 gaśnice, każda 



6 kilogramów bezpośrednio w strefie B, a ponadto 6 gaśnic każda 6 kilogramów w strefie A i 

C (łącznie) 

  i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru; 

b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, 

sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, 

udzielenia pierwszej pomocy medycznej; 

c) wydzielenia drogi pożarowej wokół całego terenu imprezy. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy  
z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp.,  
a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym 
bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. 

  

IV  

15. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym 
miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do: 

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie; 

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te 
wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty, 

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 
zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania 
takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy; 

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik 
obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka 
Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.) 

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

  

 

V 



17. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od 
dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: 

Powiat Namysłowski, 46-100 Namysłów, Plac Wolności 12 A. 

18. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia 
Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu 
poleconego. 
 

VI  

19. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 
- w siedzibie Powiatu Namysłowskiego/Starostwa Powiatowego w Namysłowie, 46-100 
Namysłów, Plac Wolności 12 A. 
- na stronie internetowej www.namyslow.pl, w zakładce 10 lat Powiatu Namysłowskiego w 
Unii Europejskiej 
- w punkcie informacyjnym znajdującym się w części A. 

20. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 17 na piśmie, 
przesyłką poleconą. 

21. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu 
Cywilnego. 
 


