
                                             REGULAMIN  IMPREZY.
„Koncert Jubileuszowy 50. Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej BAZUNA  2022”.        

1. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej, a współorganizatorami 
są:  Politechnika Gdańska, Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej  „FIFY”  oraz

             Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalno- Artystyczne „Bazuna”, dalej zwani Organizatorem.
2. Impreza odbywa się na wydzielonym i odgrodzonym terenie Kampusu Politechniki Gdańskiej w Gdańsku 

Wrzeszczu przy ul. Narutowicza 11/12, w dniach 9.07.2022 r. w godz. 19.00 – 1.00  oraz 10.07.2022 r. w 
godz. 19.00 – 24.00, dalej zwanym terenem imprezy.

3. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich uczestników, którzy przebywają na terenie imprezy w 
trakcie jej trwania. Nie dotyczy to osób, które zostały powołane przez Organizatora do zapewnienia 
bezpieczeństwa oraz porządku w trakcie trwania imprezy.

4. Wejście na teren imprezy oznacza automatyczną i bezwzględną akceptacje niniejszego regulaminu.
5. Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny.
6. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą pełnoletni opiekunowie.
7. Osoby przebywające na terenie imprezy, zobowiązane są do zachowania w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.
8. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wstępu dla:

 osób wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,
 osób wnoszących alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, środki pirotechniczne 

lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia w tym butelki szklane,
 osób będących pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych, lub 

podobnie działających środków,
 osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem 

lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży / w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że próbują wnieść 
zabronione środki lub przedmioty/,

 małoletnich bez dorosłych opiekunów.
9. Z  terenu zostaną usunięte osoby, które:

 zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
 pomimo zakazu weszły na teren imprezy bądź wniosły zabronione środki  lub przedmioty.

10. Organizator w celu zapewnienia bezpieczeństwa imprezy powołuje Sekcję Ochrony Imprezy / Służbę 
Porządkową/  oraz Sekcję Informacyjną. 

11. Osoby obecne na imprezie zobowiązane są stosować się do poleceń Członków Sekcji Ochrony Imprezy.
12. Osoby stawiające opór Członkom Sekcji Ochrony Imprezy zostaną niezwłocznie przekazane Policji.
13. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz używania środków pirotechnicznych.
14. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny                             

z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego zapisu jego 
osoby w związku z imprezą.

15. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie powinny:
 natychmiast powiadomić członków Sekcji Ochrony Imprezy, 
 unikać paniki,
 stosować się do zaleceń członków Sekcji Ochrony Imprezy oraz komunikatów,
 kierować się do wyjścia i rozchodzić we wskazanym kierunku,
 nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

16. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję w takiej 
sytuacji podejmuje Kierownik ds. Bezpieczeństwa Imprezy.

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia imprezy i obowiązuje do jej zakończenia przez 
Organizatora.

18.  Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy,  regulaminu obiektu (terenu) 
lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny
nie niższej niż 2000 złotych. (art. 54 Ustawy z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych

       Dz.U. nr 63,poz. 504, wraz z późniejszymi zmianami).


