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1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (zw. dalej „Ustawą”) 

oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy – Stowarzyszenie „Bitwa pod 

Komarowem” zwane dalej „Organizatorem”. 

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą 

przebywały w miejscu, 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. 

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 (zawierające nazwę 

wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis 

wystawcy), do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. 

Umundurowanie firmowe - kamizelka odblaskowa napis z przodu służba porządkowa. 

Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym 

miejscu.  

 „Służby Informacyjne” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników 

służb informacyjnych, legitymujących się identyfikatorem (zawierające nazwę wystawcy, 

numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy), do dbania 

o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Umundurowanie firmowe - 

kamizelka odblaskowa napis z przodu służba informacyjna. Członkowie Służb 

Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.  

 „Teren Imprezy Masowej” oznacza miejsce wydzielone przez organizatora i oznaczone 

barierkami ochronnymi lub taśmami, 

 „Widownia” oznacza teren przeznaczony dla widzów 

  „Uczestnik Imprezy” oznacza każdą osobę uczestniczącą w Imprezie. 

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

wydarzeniem. 

7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: 

 broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

 materiałów wybuchowych, 



 wyrobów pirotechnicznych, 

 napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

8. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy. 

9. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności 

handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy Masowej. 

10. 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 

alkoholowe, środki lub substancje, 

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym 

zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy. 

11. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 

21 maja 1999 r. o broni i amunicji z późn. zm., wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo 

niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega 

grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

12. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy 

zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw 

bezpieczeństwa, a także komunikatów Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych 

poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

13. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi pieczę. 

14. 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 i 

posiadające umieszczony w widocznym miejscu identyfikatory, 

b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i 

organizującego pracę służb porządkowych i informacyjnych, 

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego. 

15. Organizator utrwala 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. 

16. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe: 

17. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z 

uzasadnionych powodów, np. siła wyższa, złe warunki pogodowe itp. 

18. Uprawnienia Służb Porządkowych i Informacyjnych legitymujące się identyfikatorem 

umieszczonym w widocznym miejscu, reguluje instrukcja określająca zadania służby 



porządkowej oraz służby informacyjnej w czasie imprezy masowej 100 ROCZNICA BITWY 

POD KOMAROWEM – ŚWIĘTO KAWALERII POLSKIEJ -KOMAROWSKA POTRZEBA 2020 –  

30 SIERPIEŃ 2020 ROKU- WOLICA ŚNIATYCKA GMINA KOMARÓW-OSADA, ustawa 

o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 

i mienia 

19. Poruszanie się osób po drogach publicznych w rejonie trwania imprezy należy odbywać z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. 

20. Uczestnicy imprezy - widzowie obowiązani są przestrzegać zakazu wejścia na teren 

zamknięty dla publiczności, a w szczególności; teren przeznaczony na pozorację pola walki, 

22. Na terenie imprezy masowej obowiązują aktualne zasady i ograniczenia związane 

z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce dostępne na 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia i „Wytyczne dla 

organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w 

Polsce” a w tym : 

- dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu, 

- zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami, 

- w sytuacji niemożliwości zachowania 2 – metrowej odległości obowiązek stosowania maseczek 

   zakrywających usta i nos uczestnika, 

- zachowanie odległości 6 – metrowej odległości uczestników od sceny,  

23. Niniejszy regulamin jest dostępny; 

a) na stronie internetowej organizatora: www.bitwapodkomarowem.pl 

b)  w punkcie informacyjnym na terenie imprezy w czasie jej trwania. 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa. 

 

 ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem”, Krzywystok Kol. 15; 22-435 

Komarów-Osada 
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