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1. Organizatorem imprezy jest Opera na Zamku w Szczecinie.
2. Właścicielem terenu jest Gmina Miasto Szczecin.
3. Organizator imprezy masowej jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom na
imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy, zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. Z dnia 21 kwietnia 2009 r.)
4. Na teren imprezy

wstęp

odbywa

się

za okazaniem

ważnego

biletu.

5. Korzystanie z terenu jest dozwolone dla wszystkich pod warunkiem przestrzegania
regulaminu imprezy, regulaminu terenu oraz zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu
publicznym.
6. Osoby obecne na terenie im:prezy obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający
innych osób obecnych na imprezie.

bezpieczeństwu

7. Podczas trwania imprezy masowej osobom obecnym na terenie imprezy zabrania się:
a) wnoszenie i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
alkoholu,

środków odurzających

również

bez zgody Organizatora. Zakaz dotyczy

oświetlenia

urządzeń

niebezpiecznych,

lub substancji psychotropowych,

b) kamerowania, fotografowania jak

c) dotykania

materiałów pożarowo

innego sposobu rejestracji

części

dźwięku

i obrazu

rozrywkowej imprezy masowej - koncerty.

i elementów technicznych takich jak: kable, przewody, elementy

i akustyki oraz elementów scenografii,

d) zastawiania wyznaczonych dróg ewakuacji, dróg dojazdowych dla jednostek pogotowia,
policji oraz

straży pożarnej,

e) rzucania jakichkolwiek przedmiotów w kierunku sceny oraz w
t) wchodzenia i przebywania za

sceną,

obrębie

za wyjątkiem indywidualnych

widowni,

uzgodnień

z kierownikiem do spraw bezpieczeństwa lub organizatorem imprezy,
g) zabrania

się również używania

ognia (np. palenia ognisk).

8. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby będące pod
9. Dewastacja oraz
niedozwolone.

używanie

wpływem

alkoholu.

sanitariatów do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem jest

1O. Organizator imprezy masowej zapewnia bezpieczne i bezkolizyjne opuszczenie terenu
impre~y poprzez oznaczenie wyjść zgodnie z planem ewakuacji.
11. Organizator zapewnia obsługę i służby porządkowe w ilości wynikającej z Ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2009 r.)
12. Punkt pomocy medycznej w przypadkach
terenie imprezy i jest wyraźnie oznaczony.

niezbędnego

udzielania pomocy znajduje

się

na
1

.

13. Organizator nie ponosi

odpowiedzialności

za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.

14.•Shlżby porządkowe organizatora imprezy są uprawnione do:

1

a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości

bagaży, odzieży

w przypadku podejrzenia,

że

osoby wnoszą

przedmioty niedozwolone,
c) wydawania

poleceń porządkowych

zachowującym się

osobom

zakłócającym porządek

publiczny lub

niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku nie

wykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,
d) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie życia,

15. W przypadku

zdrowia ludzkiego a także chronionego mienia.

niepodporżądkowania się

wezwaniom do opuszczenia imprezy masowej
jest uprawniony do użycia środków przymusu bezpośredniego
celem wyprowadzenia takiej osoby poza teren imprezy masowej.
członek służby porządkowej

16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej mają zastosowanie przepisy Ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2009 r.)
17. Zabrania
18.

się

niszczenia

urządzeń

Każdy

i wyposażenia znajdującego

kto przebywa na imprezie powinien
zagrożenia dla innych uczestników imprezy.

się

zachowywać się

19. Każdy kto przebywa na imprezie masowej jest
publicznego, zieleni, nie zaśmiecania terenu imprezy.

na terenie imprezy.

w sposób nie

zobowiązany

powodujący

do poszanowania mienia

uczestnicy imprezy masowej powinni bezwzględnie
podporządkować się zaleceniom służ porządkowych oraz wykonywać polecenia kierownika ds.
20. Ze

względów bezpieczeństwa

bezpieczeństwa.

21. W razie powstania zagrożenia bezpieczeństwa na terenie imprezy należy niezwłocznie
powiadomić kierownika ds. bezpieczeństwa, będącego na terenie imprezy oraz stosować się do
nakazów i poleceń wydawanych przez służby ratownicze i porządkowe.
22. Za nie przestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność kama.
23. Regulamin będzie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez wywieszenie przy wejściu
na teren imprezy masowej i na stronie www.opera.szczecin.pl

Jacek Jekiel
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