
 

 

REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ 

Rallysprint V runda Motul Rallyland Cup 2014 

 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 

20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2009 nr 

62 poz. 504 oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

2. Regulamin wydany jest przez organizatora rajdu pod nazwą: „Rallysprint V 

runda Motul Rallyland Cup 2014 – Prolog Chojnice”, który odbędzie się w 

dniu 13.09.2014 w miejscowości Chojnice. 

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

będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzany jest „Prolog Chojnice”. 

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 przeprowadzany jest „Prolog Chojnice”, a także 

urządzeń, znajdujących się na nim. 

 

II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY 

 

1. Uczestnicy mają prawo wstępu na teren obiektu w dniach i godzinach: 

a. Otwarcie terenu dla publiczności: 13.09.2014 r. od godziny 17.00 

b. b. Zamknięcie terenu dla publiczności: 13.09.2014 r. do godz. 22.00 

2. Wstęp na Teren Imprezy jest wolny. 

3. Dzieci do lat 12 jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. 

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 przedmioty, materiały, wyroby, napoje, 

środki lub substancje, 

c. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób 

stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy, 

5. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych. 

6. Służby Porządkowe mogą bez podania przyczyny wyprosić lub nie wpuścić 

osoby na teren „Prologu Chojnice”, jeśli uznają, że istnieją przesłanki do 

niewłaściwego postępowania przez tę osobę. 

 

 

 



III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA 

TERENIE IMPREZY MASOWEJ 

 

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie „ Prolog 

Chojnice” oraz  porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.: 

a. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się 

elementami ubioru: licencjonowani pracownicy Agencji Ochrony, 

SAFETY, Sędziowie Sportu Samochodowego; 

b. powołanego Kierownika do spraw bezpieczeństwa; 

c. udostępnienie pomocy medycznej; 

2. Dojście do największej strefy kibica na Starym Rynku od strony ulic 31 

Stycznia i Bankowej, przez śluzy na których ruchem będzie kierować obsługa 

Imprezy. Przejście będzie możliwe jedynie w czasie wskazanym przez osoby 

kierujące ruchem; 

3. Kibice mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. 

4. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie Obiektu przed imprezą nie 

posiadające prawa wjazdu na teren imprezy będą odholowane na parking na 

koszt właściciela pojazdu. Prawo do parkowania pojazdu na terenie imprezy 

masowej mają tylko osoby wskazane przez organizatora; 

5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie 

„Prolog Chojnice” zobowiązane są stosować się do poleceń Służb 

Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Dzieci do lat 12 

uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób pełnoletnich, 

które sprawują nad nimi pieczę. 

6. Wprowadza się bezwzględny zakaz spożywania alkoholu poza lokalami 

gastronomicznymi. posiadającymi niezbędne pozwolenia. 

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

Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności 

przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i 

tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu 

znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać 

z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

8. Osoby znajdujące się na imprezie, które dopuszczać się będą zakłócenia 

porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać 

dobre obyczaje lub, które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo 

nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy. 

9. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w 

widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do: 

a. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek 

publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy 

masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich 

do opuszczenia Imprezy; 

b. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających 

bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób 

dopuszczających się czynów zabronionych; 

 

 

 

 



c. 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.). 

 

 

 

10. Organizator zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowe poprzez 

zapewnienie, że:  

a. pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać 

rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego 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 udzielania pierwszej pomocy 

medycznej. 

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za 

Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które 

powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za 

niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w 

szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń 

dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub 

działania władz  państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania 

polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora,  

       tj. http://www.ak-rallyland.pl/ 
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