
Regulamin imprezy kulturalno-rozrywkowej
- Dożynki Powiatu Tarnowskiego - Szerzyny 2016 r.

Cele imprezy:
- zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Powiatu Tarnowskiego oraz wakacyjnym
  turystom,
- promocja Powiatu Tarnowskiego, 
- prezentacja dorobku artystycznego gmin,
- integracja środowisk.

Organizator: Starosta Powiatu Tarnowskiego, Wójt Gminy Szerzyny, 
                       GCKiCz  w Szerzynach, OSP Szerzyny, 
Miejsce i termin:
Szerzyny – plac w centrum,  28.08.2016 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został wydany na podstawie art. 6
     ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z
    2013 r. poz. 611, 628, 829, z 2014 r. poz. 693).
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
    przebywać 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.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie
    zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na
    którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
4. Organizator informuje, że Impreza ma charakter rozrywkowo-kulturalny a jej celem nie jest
    propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych lub społecznych.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE 
    NA TERENIE IMPREZY:
1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców Powiatu

Tarnowskiego, jak i turystów, a wstęp na nią jest wolny.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które
   sprawują nad nimi pieczę.
3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy
   obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób
   obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu
  oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora,
   mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
4. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne
   ryzyko i odpowiedzialność.
5. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone
   przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników 
   jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
6. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy
    znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
7. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować
   zgodnie z poniższą instrukcją:
    a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany jest:
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powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy –
      pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorami
     umieszczonymi w widocznym miejscu,
powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
   b) Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia
     odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-
     gaśniczej lub ewakuacji,
   c) Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: osoba
    odpowiedzialna za Imprezę: Kierownik ds. bezpieczeństwa – Tomasz Fryś, tel. 692639992. 
   d) Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:
W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,
Należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego
      pożarem i odciąć dopływ gazu,
Nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. 
      tego celu służą gaśnice proszkowe.
W miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.
8. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
    Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach.
    Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie
    rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych 
   oraz promocyjnych.
9. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania
   zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za
   bezpieczeństwo i porządek.
11. 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.
12. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
   - na stronie internetowej Organizatora - Gminy Szerzyny,
   - w punkcie informacyjnym na terenie Imprezy.
13. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż.
   zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu
   Cywilnego.
15. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego
   Regulaminu.
16. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu Imprezy, tj. 28 sierpnia 2016 r.
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                                                                                                       Szerzyny, 2016.08.28.

REGULAMIN TERENU IMPREZY
Plac w centrum Szerzyn – miejsce imprezy oraz informacja o sposobie udostępniania

go uczestnikom imprezy kulturalno-rozrywkowej pn. 

DOŻYNKI POWIATU TARNOWSKIEGO - Szerzyny 2016 – dn. 28 sierpnia 2016 r.

I. Regulamin określa zasady korzystania z terenu placu w centrum Szerzyn, podczas imprezy
    kulturalno-rozrywkowej pn. DOŻYNKI POWIATU TARNOWSKIEGO - Szerzyny 2016 
    – dn. 28 sierpnia 2016 r.
1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu terenu i imprezy oraz
    instrukcji przeciwpożarowej.
2. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników, sprzętu artystów,
   wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz minia stanowiącego własność organizatora. 
3. Przypadki naruszania w/w mienia będą zgłaszane służbom porządkowym oraz Policji.
4. Zabrania się poruszania na terenie ogrodzonym i przeznaczonym dla organizatorów i artystów bez
   zezwolenia.
5. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać do służb porządkowych i informacyjnych,
   oznaczonych specjalnym strojem i identyfikatorami. 
6. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń, wskazań oraz
   poleceń organizatora imprezy, przekazanych wizualnie, za pomocą symboli graficznych lub
   werbalnie ze sceny. 

II. Informacja o sposobie udostępniania Regulaminu uczestnikom imprezy. 
1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu imprezy oraz instrukcji
   postępowania w przypadku zagrożenia. 
2. Uczestnikom zagrożonym na imprezie zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez 
  masowych (Dz.U.2013, poz. 611 tj.) zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy masowej 
  broni lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie w tym butelek i innych przedmiotów
  szklanych, kijów, materiałów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów
  alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych. Wnoszenie alkoholu na tren
  imprezy masowej traktowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami jako wykrocznie. 
  Wnoszenie i posiadanie na terenie imprezy masowej przedmiotów niebezpiecznych traktowane jest
  jako przestępstwo. 
3. W przypadku występowania okoliczności ich posiadania, interweniować będą służby porządkowe
  organizatora. Osoby nie stosujące się do regulaminu, będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej.  
4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania nie narażającego na niebezpieczeństwo innych
  uczestników.
5. Zabrania się rzucania jakimikolwiek przedmiotami.
6. Uczestnikom koncertu nie wolno bez zezwolenia zbliżać się do występujących artystów.
7. Podczas koncertów nie wolno reagować w sposób, który może doprowadzić do poszkodowania
   innych uczestników imprezy.
8. Po zakończeniu imprezy należy skierować się w wyznaczonych kierunkach ewakuacyjnych 
  i nie utrudniać pracy służbom bezpieczeństwa.
9. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych, należy zgłosić się do służb
  porządkowych lub bezpośrednio do służb medycznych, dyżurujących na terenie imprezy.
10. W przypadku zagubienia się osób lub mienia, zgłosić się do służb porządkowych, informacyjnych
  lub punktu informacyjnego znajdującego się w pobliżu sceny. 
11. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać do służb
  porządkowych i informacyjnych imprezy, oznaczonych identyfikatorami. 
III. Regulamin podany do publicznej wiadomości przez: 
- udostępnienie w formie afiszów przy wejściach na teren imprezy oraz na stronie internetowej organizatora 
/Gmina Szerzyny/.
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PLAN OCHRONY
IMPREZY   MASOWEJ  DOŻYNKI POWIATU TARNOWSKIEGO

ORGANIZOWANY PRZEZ STAROSTĘ POWIATU TARNOWSKIEGO, WÓJTA
GMINY SZERZYNY, GMINNE CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W

SZERZYNACH, OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ W SZERZYNACH

DATA I MIEJSCE IMPREZY:
28 sierpnia 2016r., Plac w centrum Szerzyn obok budynku GS - u w Szerzynach.

OPIS OBIEKTU:
Plac mieści się w ścisłym centrum Szerzyn obok budynku GS – u w Szerzynach i przeznaczony
jest do organizowania imprez o charakterze kulturalno - rozrywkowym. 
Na jego terenie planuje się zorganizowanie Dożynek Powiatu Tarnowskiego. 
Plac o powierzchni 1000 m2 jest ogrodzony. Posiada jedno wejście/wyjście główne i 3 przejścia 
ewakuacyjne zgodne z planem imprezy. 
Plac podzielony jest na dwa sektory: gastronomiczny i rozrywkowy.
Planowany czas ewakuacji opróżnienia placu – 10 minut, planowany czas zapełnienia placu – 
60 minut.
Sektory oddzielone są od siebie barierami. Zapełnianie i opróżnianie sektorów odbywa się 
przez główne wejście. W razie zagrożenie używane są przejścia ewakuacyjne. 

DROGI EWAKUACYJNE:
Od zachodniej strony placu biegnie droga powiatowa dla pojazdów samochodowych.
Dostęp  do  drogi  możliwy  jest  od  strony  wejścia/wyjścia  głównego  i  dwóch  przejść
ewakuacyjnych – zgodnych z planem imprezy. 
Na ogrodzony teren placu jest możliwość wjazdu samochodów straży pożarnej lub pogotowia
ratunkowego przez w/w bramy od strony zachodniej.
Za wejściem  głównym zorganizowany jest punkt informacyjno/depozytowy.

ZABEZPIECZENIE  PRZECIWPOŻAROWE:
Na terenie placu znajduje się  podręczny sprzęt gaśniczy:

 3 szt. gaśnic ,  z których 2 znajdują się w najbliższym otoczeniu sceny.
 4  hydranty tj. 1 przy parkingu VIP, 2 – przy drodze powiatowej, oraz 1 w budynku

przylegającym do miejsca imprezy.
Dodatkowo zabezpieczenie przeciwpożarowe będzie pełnił zastęp strażaków z OSP Szerzyny
wraz  z  samochodem  ratowniczo-gaśniczym  GBART.  Dojazd  pozostałych  służb  jest
zabezpieczony od strony zachodniej.
W czasie trwania imprezy na obiekcie przebywać będzie Pan Tomasz Fryś pełniący nadzór
BHP i ppoż , tel. 692 639 992, który jest kierownikiem ds. bezpieczeństwa. Ponadto będzie on
wyposażony  w  tel.  komórkowy  i  w  razie  wystąpienia  zagrożenia  pożarowego  wezwie
dodatkowe służby straży pożarnej tel. 998 lub 112 .

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE:
Imprezę  od  strony  medycznej  zabezpieczać  będzie  karetka  pogotowia  z  4  ratownikami
medycznymi z Małopolskiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Tarnowie spółka z o.o. ul.

Str. 4 z 15



Chyszowska  10,  33-100  Tarnów.  Nadto  Kierownik  ds.  bezpieczeństwa  dysponuje  tel.
komórkowym i  w razie  wystąpienia  konieczności  wezwania  dodatkowej  karetki  pogotowia
ratunkowego zadzwoni na nr tel. 999 lub 112. Oprócz powyższego na placu znajdować się będą
pracownicy służby porządkowej posiadający licencję pracownika ochrony w uzyskaniu której
niezbędne  jest  m.in.  przejście  podstawowego  szkolenia  z  udzielania  pierwszej  pomocy
przedmedycznej.
Dojazd dla pogotowia jest zabezpieczony od strony zachodniej.

CZAS  TRWANIA IMPREZY:
W godzinach od 14:00 do 1:00 

PRZEWIDYWANA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW:
28.08.2016 r. (niedziela) – Liczba uczestników: 600 osób, w godz.: 14:00 – 20:00

          Liczba uczestników: 2000 osób, w godz.: 20:01 – 23:00
          Liczna uczestników: 600 osób, w godz.: 23:01 – 1:00

SŁUŻBA PORZĄDKOWA ZABEZPIECZAJĄCA IMPREZĘ:
Imprezę  zabezpieczać  będzie  Agencja  Ochrony  Osób,  Mienia  i  Usług  Detektywistycznych
“CERBER” s.c. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 8, posiadająca koncesję wydaną
w dniu  28.04.2000  r  .nr  L –  0570/00.  Zabezpieczający  przedmiotowa  imprezę  realizować
będzie  czynności  ochronne  w  ramach  uprawnień  posiadanych  przez  jego  pracowników,
wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 r. Ochroniarze
będą odpowiednio wyposażeni i umundurowani. 

KIEROWNIK ds. BEZPIECZEŃSTWA
Osobą  reprezentującą  Agencję  Ochrony  CERBER s.c.  i  kierującą  służbami  porządkowymi
podczas przedmiotowej imprezy jest  Tomasz Fryś posiadający licencję pracownika ochrony
fizycznej oraz Zaświadczenie kierownika ds. bezpieczeństwa o odbyciu przeszkolenia.

TELEFONY KONTAKTOWE:
Dowodzący służbami porządkowymi:
         Tomasz Fryś - tel. 692 639 992 - A. O. CERBER s.c. , Kierownik ds. bezpieczeństwa

Osoba odpowiedzialne za zabezpieczenie imprezy od strony organizatora:
         Pani Renata Górka - tel. 503 822 730 – Dyrektor GCKiCz w Szerzynach

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna ................................................................................................................... tel. 998

Policja .............................................................................................................................. tel. 997

Pogotowie Ratunkowe .................................................................................................... tel. 999

Straż Miejska .................................................................................................................. tel. 986

Pogotowie Gazowe ......................................................................................................... tel. 992

Pogotowie Energetyczne ................................................................................................ tel. 991

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne .................................................................................. tel. 994

CEL ZABEZPIECZENIA IMPREZY:
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 ochrona artystów
 ochrona sceny
 ochrona mienia
 zapobieganie kradzieżom
 zapobieganie chuligańskim wybrykom i zakłóceniom porządku

SIŁY ZABEZPIECZENIA IMPREZY:
27 pracowników ochrony w tym:
10 członków służb porządkowych
17 członków służb informacyjnych

CZAS TRWANIA ZABEZPIECZENIA IMPREZY:
Zadania  ochronne  wykonywane  będą  przez  Agencję  Ochrony  CERBER  s.c.,   w  dniu
28.08.2016 r. w godzinach od 14:00 do 1:00

OZNAKOWANIE I WYPOSAŻENIE SŁUŻB ZABEZPIECZENIA:
Pracownicy ochrony swoje obowiązki pełnią w umundurowaniu typu „jaguar” lub czarnym z
nałożoną na nie czarną kamizelką taktyczną oraz z identyfikatorami z nazwą firmy i własną
fotografią.  Dysponować  będą  własnymi  środkami  łączności  oraz  środkami  przymusu
bezpośredniego.  Nadto  kamizelki  taktyczne  oznakowane  są  napisami  OCHRONA  oraz
CERBER .

INFORMACJE O URZĄDZENIACH REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK:
Podczas przedmiotowej imprezy nie będzie rejestrowany obraz i dźwięk.

ZADANIA SZEFA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ:
Szef służb porządkowych jest zobowiązany do zapewnienia porządku na placu  oraz udzielenia
pomocy  organizatorom  w  przeprowadzeniu  imprezy.  Podlegają  mu  wszystkie  służby
porządkowe organizatora i do jego obowiązków m.in. należy:

1. współdziałanie z Policją w sytuacjach szczególnych zagrożenia życia, zdrowia widzów,
artystów, pożaru itp.

2. przywracanie naruszonego ładu i porządku publicznego, a w szczególnych przypadkach
wykonywanie poleceń dowódcy zabezpieczenia policyjnego.

3. znajomość liczby widzów w hali
4. znajomość ilości i miejsca lokalizacji sił policyjnych
5. znać punkty p.poż., wyłączniki zasilania energii elektrycznej, telefony alarmowe (straży

pożarnej, pogotowia ratunkowego)
6. przydzielenie zadań dla sił porządkowych
7. utrzymanie łączności z dowódcą sił policyjnych
8. po  zakończeniu  imprezy  rozliczenie  służb  porządkowych  z  zadań  oraz  powiadomić

organizatora imprezy o incydentach zakłócających porządek publiczny
9. organizować akcje ratownicze , ewakuację,
10. w  sytuacjach  szczególnych  podejmować  decyzję  współdziałając  z  Policją,  Strażą

Pożarną oraz Pogotowiem Ratunkowym.

ZADANIA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ
1. zapewnienie  bezpieczeństwa  życia  i  zdrowia  oraz  nietykalności  fizycznej  wszystkich

uczestników  imprezy  poprzez  zapobieganie  powstawaniu  zagrożeń,  a  w  szczególności
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zapobieganie bezpośrednim, bezprawnym zamachom na osoby lub mienie
2. uniemożliwienie wstępu na teren imprezy osobom wnoszącym lub posiadającym przy sobie

broń  palną  lub  inne  niebezpieczne  przedmioty,  materiały  wybuchowe  lub  środki
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki lub substancje psychotropowe,
alkohol,  a  w  przypadku  ujawnienia  pobytu  takich  osób  na  obszarze  gdzie  odbywa  się
impreza  –  natychmiastowego  wezwania  do  jego  opuszczenia,  a  w  razie  odmowy  –
wyprowadzenia przy użyciu siły fizycznej i przekazaniu w ręce Policji

3. wezwanie do zgodnego z prawem i regulaminem imprezy zachowania, osób zakłócających
porządek publiczny lub przebieg imprezy, nietrzeźwych lub pozostających pod działaniem
środków odurzających lub  psychotropowych,  a  w przypadku nie  podporządkowania  się
temu poleceniu – wezwanie ich do opuszczenia miejsca imprezy, a w przypadku odmowy
lub stawiania czynnego oporu – wyprowadzenie z obszaru imprezy masowej przy użyciu
siły fizycznej

4. ujęcie na gorącym uczynku i bezzwłoczne przekazanie w ręce Policji osób, które dopuściły
się  czynów prawem zabronionych,  a  w szczególności  osób  stwarzających  bezpośrednie
zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia.

5. zabezpieczenie  przed  niszczeniem,  kradzieżą,  dewastacją  elementów  infrastruktury
technicznej i obiektów tymczasowych wykorzystywanych w trakcie koncertu

6. zabezpieczenie  wyznaczonych  dróg  dojazdowych  dla  pojazdów służb  ratowniczych  lub
obsługi technicznej imprezy przed ich tarasowaniem przez osoby i pojazdy nieuprawnione,

7. zabezpieczenie możliwości swobodnego poruszania się po oznakowanych /wydzielonych/
przejściach na terenie imprezy artystów, obsługi technicznej i oficjalnych gości organizatora

8. udzielenie,  w  miarę  możliwości  posiadanej  wiedzy,  pomocy  przedlekarskiej  osobom
chorym lub poszkodowanym, bezzwłoczne wezwanie służb ratownictwa medycznego

9. bezzwłoczne  powiadomienie  Kierownika  ds.  bezpieczeństwa  imprezy  o  zaistniałych
zagrożeniach, określenie ich charakteru i miejsca zaistnienia oraz rodzaju żądanej pomocy
ze stron służb ratowniczych

10. czynne współdziałanie z prowadzącymi działania ratownicze, a szczególności  zapewnienie
przejazdu,  wskazanie  miejsca  zagrożenia,  zabezpieczenie  miejsca  prowadzonych działań
przed dostępem osób nieupoważnionych, utrudniających działania

11. zapobieganie przejawom paniki, kierowanie uczestników w kierunku wyznaczonych dróg
ewakuacji,  pomoc osobom niepełnosprawnym lub poszkodowanym w opuszczeniu  stref
zagrożenia

12. ochrona przed kradzieżą garderoby artystów na zapleczu estrady.

SPOSÓB ROZMIESZCZENIA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ :
Sposób  rozmieszczenia  służby  znajduje  się  na  graficznym planie  obiektu.  Rozmieszczenie
służby porządkowej oparte jest o następujące zasady:

 w  skład  każdego  patrolu  wchodzi  przynajmniej  jedna  osoba  posiadająca  telefon
bezprzewodowy oraz radiostację doręczną  służącą do komunikacji z osoba nadzorującą
służby zabezpieczające 

 w skład każdego patrolu wchodzi przynajmniej 1 osoba przeszkolona i doświadczona w
zakresie likwidacji potencjalnych zagrożeń, w tym zakłócenia ładu i porządku

 najbardziej  doświadczeni  pracownicy  służby  porządkowej  odpowiedzialni  będą  za
zabezpieczenie miejsc szczególnie zagrożonych tj. sceny oraz wejścia głównego.

SPOSÓB ŁĄCZNOŚCI POMIĘDZY PODMIOTAMI ZABEZPIECZAJĄCYMI:
Pracownicy  ochrony  będą  wyposażeni  w środki  łączności  typu Motorola  P040,  HYT oraz
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Radmor działające  na niezależnych kanałach.  Kierownik ds.  bezpieczeństwa  podobnie  jak
główny  organizator  imprezy  posiadać  będzie  nadto  jako  środek  komunikacji  telefon
komórkowy   (patrz  pkt.  Telefony  kontaktowe  oraz  alarmowe).  Centrala  zawiadamiania
znajdować  się  będzie  obok  punktu  informacyjnego.  W przypadku  wystąpienia  zagrożenia
pożarowego  Kierownik  ds.  bezpieczeństwa  powiadomi  tel.  straż  pożarną.  W  przypadku
wystąpienia zagrożenia  bezpieczeństwa Kierownik ds. bezpieczeństwa powiadamia ze strony
organizatora Panią Renatę Górkę - tel. 503 822 730 oraz Komendę Miejską Policji w Tarnowie
oraz Wydział Prewencji uczestniczącej przy zabezpieczeniu imprezy.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKŁÓCENIA ŁADU I PORZĄDKU:
W  przypadku  zakłócenia  ładu  i  porządku  służby  zabezpieczające  i  porządkowe  mają  za
zadanie:

 poinformowanie  dowodzącego  siłami  porządkowymi  oraz  głównego  organizatora  o
zajściu

 zlokalizowanie miejsca i osób zakłócających
 przegrupowanie mające na celu właściwą ochronę obiektu-budynku i mienia
 wydzielenie sił porządkowych stosownie do potencjalnego zagrożenia
 przesunięcie  osób  zakłócających  w  miejsce  najmniejszego  zagrożenia  dla  osób

postronnych
 rozdzielenie stron w przypadku starcia fizycznego grup
 zastosowanie środków obezwładniających w stosunku do osób zakłócających
 wezwanie przez organizatora sił policyjnych celem przekazania osób które dopuściły się

zakłócenia porządku, wraz z opisem ich działań i czynów

SPOSÓB  POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU  ZAGROŻENIA  WYBUCHEM  LUB
POŻAREM:
W przypadku zagrożenia wybuchem lub pożarem do działań służb porządkowych należy:

 poinformowanie  dowodzącego  siłami  porządkowymi  oraz  głównego  organizatora  o
zagrożeniu

 wezwać  przez  organizatora  siły  policyjne  ,  straż  pożarną  i  pogotowie  ratunkowe  i
poinformować o zagrożeniu

 w przypadku zagrożenia pożarem rozpocząć akcję gaśniczą w oparciu o “szczegółowe
zasady postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego”

 przegrupować  siły  porządkowe  w  celu  prawidłowego  przeprowadzenia  akcji
ewakuacyjnej

 poinformować przez nagłośnienie sceniczne uczestników imprezy o rozpoczęciu akcji
ewakuacyjnej i obowiązku spokojnego opuszczenia terenu oznaczonymi drogami

 dopilnować by teren imprezy opuściły wszystkie osoby, poza służbami mającymi na
celu zabezpieczenie miejsca imprezy 

Opracował:

Załączniki:
1. Graficzny  plan  rozmieszczenia  sił  porządkowych  na  obiekcie  z  zaznaczeniem  tras  ewakuacyjnych,  punktu

informacyjnego/depozytowego, dowodzenia.
2. Kserokopia zaświadczenia o przeszkoleniu kierownika ds. bezpieczeństwa
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INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA
POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

w MIEJSCU i w CZASIE IMPREZY MASOWEJ

w dniu:  28.08 2016 r.

Dokonać zabezpieczenia imprezy: Dożynki Powiatu Tarnowskiego 2016

Przewidywana liczba uczestników imprezy: w godz. -  2000 osób; 

Gdzie (miejsce, obiekt ): Plac w centrum Szerzyn 

Całkowity czas ochrony: 28.08.2016 – 
                                       w godz.14.00–18.00 (600 osób) - impreza kulturalno-rozrywkowa
                                       w godz. 18.00-23.00 (2000 osób) -  impreza masowa

                           w godz. 23.00-01.00 (600 osób) - impreza kulturalno-rozrywkowa

Organizator: Gminny Dom Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach, tel. 14 65 17 446

Przedstawiciel organizatora: Renata Górka - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa  w 
Szerzynach tel. 503822730

     
Sprawujący ochronę imprezy: Agencja Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych 

          “CERBER” s.c.
                             Adres: ul. Dąbrowskiego 8, 33-100 Tarnów
                             tel. 609 244 417

Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora: Renata Górka,  tel. 503822730

Kierownik ds. bezpieczeństwa: Tomasz Fryś tel. 692 639 992

Siły użyte przez firmę CERBER s.c. do zabezpieczenia: 
                27 pracowników ochrony służb porządkowych i informacyjnych.

Pracownicy ochrony firmy CERBER s.c. (służby porządkowe, informacyjne).
- umundurowani jednolicie z identyfikatorami, w kamizelkach odblaskowych
- łączność radiowa (bezprzewodowa- radiotelefony)
- łączność zapasowa (telefony komórkowe).
Stały kontakt z kierownikiem ds. bezpieczeństwa, z Policją (radiotelefon, telefon komórkowy)

 Jednostki współdziałające:
- Policja, tel.  997,112
- Straż Pożarna, tel.  998
- Pogotowie Energetyczne, tel.  991
- Pogotowie Ratunkowe, tel.  999 lub 112
- Pogotowie Gazowe, tel.  992
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POSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH

Zgodnie z przepisami określonymi w:

1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

2. Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia ( Dz.U. Nr 114 poz.740)

3. Ustawie z dnia 9 maja 2007 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
   (Dz.U. Nr 99 poz. 663  z 2007 r.).

4. Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 roku, w sprawie wymogów jakie
    powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby bezpieczeństwa, służby
    porządkowe i służby informacyjne (Dz.U. Z dnia 1 kwietnia 2010r. Poz. 308)

5. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 roku w sprawie szczegółowego
    trybu działania pracowników ochrony, podejmowanych czynności wobec osób znajdujących
   się w granicach obiektów i obszarów.

6. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 roku
    określającym szczegółowe zasady współpracy SUFO z Policji, jednostkami ppoż. Obrony
    cywilnej, strażami miejskimi (Dz.U. Nr 161 poz. 1108)

7. Regulamin obiektu

§ 1
1. Członkowie służb porządkowych powinni:
   - powiadomić o występującym zagrożeniu Kierownika do spraw bezpieczeństwa, pozostałych
    członków służb porządkowych i organizatora.
   a/ Kierownik do spraw bezpieczeństwa powiadomi służby ratownicze (tel. alarmowe: 997 Policja, 
     998 Straż Pożarna, 999 Pogotowie Ratunkowe lub 112 telefon alarmowy) przy użyciu
    dostępnych środków łączności (telefon w biurze imprezy, radiotelefony w dyspozycji służb
     porządkowych, telefony komórkowe).
  b/ przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, w dostępny sposób ograniczyć
     skutki miejscowego zagrożenia. Zapewnić dojazd dla służb ratowniczych, zapewnić dostęp do
    urządzeń przeciwpożarowych, usunąć osoby postronne z terenu akcji ratowniczej, odsunąć osoby
     postronne na odległość bezpieczną od terenu akcji ratowniczej.
2. Prowadzący imprezę - poprzez system nagłaśniający ze sceny zwięzłymi komunikatami
    informuje uczestników imprezy o zagrożeniu, jednocześnie informuje o kierunku ewakuacji 
   z terenu zagrożonego. Przekazuje bieżące komunikaty kierownika do spraw bezpieczeństwa,
   organizatora i służb ratunkowych. Poprzez system nagłaśniający wpływa na uczestników w celu
    zapobieżenia wystąpienia paniki w tłumie.
     a/ komunikat prowadzącego imprezę w razie zagrożenia:
                                                                                Uwaga!!!
    Z powodu powstałego zagrożenia prosimy wszystkich uczestników imprezy 
    o  natychmiastowe opuszczenie terenu imprezy. Prosimy o zachowanie spokoju 
    i bezwzględne podporządkowanie się poleceniom służb ratowniczych.
      b/ Obszar objęty zasięgiem nadawanych komunikatów głosowych i sygnałów ostrzegawczych
        to obszar wyznaczony do przeprowadzenia imprezy masowej oraz obszar bezpośrednio 
       do niego przyległy.
     c/ Za osoby upoważnione do nadawania komunikatów uważa się: 
         - Dowódcę akcji ratowniczej (Straż Pożarna / Policja),
         - Kierownika do spraw bezpieczeństwa,
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         - Prowadzącego (spikera) imprezę ze sceny przy użyciu nagłośnienia,
         - Organizatora.
    3. Ewakuacja:
       a/ Kierownik do spraw bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia zagrożenia lub pożaru
         - powiadamia służby ratownicze (Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Policję)
         - organizuje i prowadzi ewakuację uczestników w miejsca bezpieczne oraz w kierunku dróg
           dojścia i rozejścia się uczestników z rejonu imprezy,
         - koordynuje prace służby porządkowe i służby informacyjnej oraz osób podlegających
           organizatorowi (obsługa meczów)
        b/ służba porządkowa i służba informacyjna 
         - wykonują precyzyjnie polecenia dowódcy akcji ratowniczej:
         - kierują uczestników pieszych i zmotoryzowanych w kierunku miejsc ewakuacji
         - w miarę potrzeby udzielają pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
         - przekazują uczestnikom w sposób jasny i zrozumiały komunikaty dotyczące akcji
           ratunkowej
         - na bieżąco informują kierownika do spraw bezpieczeństwa o sytuacji na terenie imprezy
         - do wydawania poleceń członkom służby porządkowej i służby informacyjnej wyznaczone
           zostają osoby odpowiedzialne za odcinki ochrony wyposażone w środki łączności z dowódcą
          akcji.
      4. Część opisowa instrukcji:
        a/ Planowane imprezy masowe to koncert Łukasza Zagrobelnego, które odbywać się będą
            na terenie Placu w centrum Szerzyn.
        b/ Organizatorem imprezy jest: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach
        c/ Nazwa obiektu: Plac w centrum Szerzynach 
        d/ Kontakt z organizatorami imprezy nawiązać można pod nr telefonów: p. Renata Górka –
          Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach, tel. 14 65 17 446,
          przedstawiciel organizatora – Krystian Furman, tel. – 502 687 397, Tomasz Fryś – kierownik 
         ds. bezpieczeństwa, tel. 692 639 992. Właścicielem obiektu jest Gmina Szerzyny.
       e/ koncert muzyki popularnej odbywać się będą w ramach Dożynek Gminy Szerzyny – w tym
         roku będą to koncerty grup lokalnych i Łukasza Zagrobelnego. Wydarzenia te mają charakter
        otwarty dla publiczności, są niebiletowane. Za uczestnika imprezy uważa się każdą osobę 
        znajdującą się na terenie imprezy.
       f/ Podczas imprezy masowej mogą wystąpić zagrożenia pożarowe w wyniku podpalenia, 
         porażenia prądem, mogą być też spowodowane ewentualną lekkomyślnością uczestników
         imprezy. Każdy taki fakt będzie natychmiastowo eliminowany przy użyciu dostępnych
        środków gaśniczych lub poprzez będącą przez cały czas imprezy jednostkę straży pożarnej.
       g/ Pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej środkami
         łączności będą radiostacje oraz telefony komórkowe przekazane kierownikowi ds.
         bezpieczeństwa na odprawie przed imprezą masową celem zapewnienia aktualnych danych.
    5. Opis graficznego planu obiektu:
       Na planie graficznym zamieszczono informacje:
         - Teren imprezy masowej,
         - Drogi ewakuacyjne,
         - Droga służb ratunkowych,
         - Drogi dojścia i rozchodzenia się publiczności,
         - Miejsce stacjonowania samochodów ratowniczo-gaśniczych z załogą,
         - Miejsce stacjonowania karetki pogotowia,
         - Miejsce agregatu prądotwórczego,
         - Hydranty,
         - Toalety,
        - Miejsca stacjonarnych służb porządkowych (oprócz nich będą także patrole piesze
            monitorujące na bieżąco wydarzenia).

§2
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 Charakterystyka imprezy:
  1/ Plac w centrum Szerzyn wraz z przyległymi ulicami imprezy. Ogrodzenie ustawione dookoła 
     terenu w sposób naturalny zaznacza granice terenu imprezy oraz terenu imprezy masowej.
     Imprezy mają charakter artystyczno-rekreacyjny. 
    Wstęp na nie jest wolny.
    Na terenie imprezy oraz na terenie bezpośrednio z nim sąsiadującym rozstawionych będzie 
    7   toalet typu toi-toi oraz 7 toalet stałych.  
    Regulaminy: Imprezy, Obiektu, Służb porządkowych umieszczone będą na tablicy informacyjnej 
    przy wejściu na obiekt oraz na stronie internetowej www.gminaszerzyny.pl 
2/ Program imprezy dołączony jest na odrębnym załączniku.
3/ Służby porządkowe i informacyjne:

• Służba porządkowa to 27 przeszkolonych pracowników firmy CERBER s.c.
• Samochód ratowniczo-gaśnicze Ochotniczej Straży Pożarnej w Szerzynach z pełną obsadą
• Karetka Pogotowia Ratunkowego z pełną obsadą (lekarz + ratownik medyczny lub

pielęgniarka), 
• punkt medyczny  oraz patrole piesze – w sumie 4 przeszkolonych ratowników medycznych,

4/ Przewidywana liczba uczestników imprezy masowej 28 sierpnia - 2000 osób (przebywających 
   w miejscu przeznaczonym dla publiczności) 

§3
1. Charakterystyka terenu:
   a/ powierzchnia przeznaczona na imprezę masową wynosi 1000 m2

   b/ w skład obiektu wchodzą: 
     - płyta placu w Szerzynach, 
     - toalety przenośne, 
     - teren ograniczony jest ogrodzeniem stałym, płotkami wysokim i niskim lekkim
   c/ Miejsce imprezy to teren placu w centrum wraz z przyległymi ulicami
   d/ Podział terenu imprezy można uznać za następujący.
         - Teren imprezy masowej – który dzieli się na strefę publiczności i strefę występujących,
         - Tereny przyległe
         - Z terenu imprezy masowej wyłączone są ogródki piwne na płycie głównej
    f/ ani na Terenie ani w jego pobliżu nie znajdują się materiały niebezpieczne pożarowo.
    g/ w pobliżu terenu imprezy znajdują się hydranty pożarowe. Na terenie imprezy podczas jej
       trwania obecne będą samochody ratowniczo – gaśnicze z pełną obsadą z jednostki Ochotniczej
       Straży Pożarnej z Szerzyn KSRG.
    h/ droga dojazdu na imprezę w tym dróg pożarowych wg planu zamknięcia dróg podczas
       Dożynek Powiatu Tarnowskiego
2/ Podczas trwania imprezy masowej nie przewiduje się organizowania miejsc noclegowych i pól 
    namiotowych dla uczestników – są to imprezy jednodniowe.
3/ Podczas imprezy masowej mogą wystąpić zagrożenia pożarowe w zniszczenia instalacji 
   oświetleniowej lub nagłośnieniowej, a także powstałe w wyniku podpalenia,  lub wynikające 
   z  ewentualnej lekkomyślności uczestników imprezy. Każdy taki fakt będzie natychmiastowo 
   eliminowany przy użyciu dostępnych środków gaśniczych lub poprzez obecną przez cały czas
    imprezy jednostkę straży pożarnej.

4/ Ewakuacja
   - informacje o warunkach ewakuacji w zakresie długości, szerokości i wysokości przejść, dojść 
     i dróg ewakuacyjnych, liczbie i szerokości wyjść ewakuacyjnych oraz oświetleniu awaryjnym – 
    nie dotyczy
5/ Parkingi dla uczestników imprezy masowej
   - parking dla organizatorów i gości specjalnych znajduje w osobnym miejscu, na dziedzińcu
    Zespołu Szkół - parking tylko do użytku służ zabezpieczających imprezę i technikę sceny.
6/ Parking Straży Pożarnej znajdować się będzie na placu imprez.
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    Parking dla pogotowia przewidziany został obok sceny. 
    Parkingi dla Policji znajdować się będzie na placu imprez
7/ Służby porządkowe i informacyjne rozmieszczone będą na całym terenie odbywającej się
   imprezy tak aby zapewnić bezpieczeństwo. W sytuacjach tego wymagających będą 
   przemieszczane.
8/ Na czas trwania imprezy masowej wzniesiona będzie scena – odgrodzona od widowni płotkami). 
9/ Prąd dla urządzeń scenicznych pochodzić będzie z agregatu prądotwórczego ustawionego za
   sceną, z oddzieleniem dla osób niepowołanych.
10/ Podczas niedzielnej imprezy masowej przewiduje się pokaz pirotechniczny, usytuowany 
   w odległości 100 metrów od imprezy (Firma Jan Sak – Tarnów). 

§4
Opis graficzny obiektu
1) terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej; plan graficzny,
2) lokalizacji punktu przyjęcia sił i środków służb ratowniczych i Policji; plan graficzny,
3) przebiegu dróg dojazdowych do miejsca imprezy masowej, w tym dróg pożarowych; 
    plan graficzny 
4) lokalizacji miejsc odcięcia mediów zasilających, z uwzględnieniem wyłączników i tablic
    rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej; plan graficzny, 
5) lokalizacji na terenie imprezy masowej obiektów, ogrodzeń oraz innych stałych elementów
    zagospodarowania terenu, usytuowanych w sposób uniemożliwiający lub utrudniający dostęp 
   do miejsca imprezy masowej służbom ratowniczym; brak
6) lokalizacji na terenie imprezy masowej oraz na terenie przyległym pól namiotowych 
   i biwakowych oraz kempingów, jeżeli takie są organizowane; nie dotyczy
7) dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz miejsca zbiórki do ewakuacji; ewakuacja drogami przyległymi
   do placu (zamkniętymi tymczasowo dla potrzeb imprezy masowej)
8) lokalizacji gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, miejsc ręcznego uruchamiania 
   urządzeń przeciwpożarowych, punktów czerpania wody do celów gaśniczych; oznaczone na
    planie graficznym
9) miejsc rozmieszczenia służb porządkowych, informacyjnych i ratowniczych, przewidzianych 
   do wykorzystania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia; plan
   graficzny, instrukcja dla służb porządkowych
10) lokalizacji pomieszczeń służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej; namiot 
    w pobliżu sceny; 
11) lokalizacji punktu pomocy medycznej; oznaczone na planie graficznym;
12) lokalizacji miejsca stacjonowania pojazdów pożarniczych jednostek ochrony
    przeciwpożarowej, jeżeli są przewidziane do zabezpieczenia imprezy masowej, 
13/ Rozmieszczenie hydrantów jest dokładnie rozrysowanie na załączonym planie graficznym; 
14/ służby porządkowe są rozmieszczone na terenie od strony boiska oraz od strony dróg dojścia, 
     w razie potrzeby mogą się przemieszczać;
15/ Punkt służb kierujących zabezpieczeniem imprezy usytuowany jest przy scenie;
16/ Na terenie imprezy znajduje się stały punkt pomocy medycznej oraz patrole piesze; 
17/ Samochód ratowniczo-gaśniczy straży pożarnej będzie stacjonować w bezpośrednim
    sąsiedztwie sceny..
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INSTRUKCJA DLA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH

Instrukcja określa zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział 
w zabezpieczeniu.

Siły użyte przez firmę Agencja Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych „CERBER” s.c. Adres: ul. 
Dąbrowskiego 8, 33-100 Tarnów, tel. 609 244 417 

do zabezpieczenia imprezy pn. Dożynki Powiatu Tarnowskiego – Szerzyny 2016. 

Kierownik ds. bezpieczeństwa Tomasz Fryś Tel.: 692 639 992 - niedziela 28 sierpień 2016 r. – w godz. 13.30 – 1.30

Pracownicy ochrony służb porządkowych i informacyjnych: 

 w godz.14.00–18.00 (600 osób) - impreza kulturalno rozrywkowa  

 w godz. 18.00-23.00 (2000 osób) - impreza masowa 

 w godz. 23.00-01.00 (600 osób) - impreza kulturalno-rozrywkowa

Niedziela 28.08.2016 r. – program imprezy          

13:30 – Przyjazd grup wieńcowych na plac kościelny w Szerzynach.
14:00 – Uroczysta Msza Św. Dożynkowa.
15:15 – Przemarsz grup wieńcowych i zespołów artystycznych na plac przy ZS w Szerzynach.
15:30 – Rozpoczęcie Imprezy na placu przy ZS w Szerzynach.
15:35 – Koncert Orkiestry Dętej OSP Szerzyny.
15:45 – Obrzęd dożynkowy w wykonaniu Kapeli Augusta z Ołpin.
16:15 – Oficjalne wystąpienia zaproszonych gości.
16:45 – XVIII Powiatowy Przegląd Wieńca Dożynkowego.
18:45 – Koncert Zespołu "Small Cafe".
19:30 – Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom XVIII Powiatowego Przeglądu Wieńca Dożynkowego.
20:00 – Rozstrzygnięcie Konkursu na "Najlepszego Sołtysa Powiatu Tarnowskiego w 2015 r."
21:00 – Gwiazda Wieczoru – ŁUKASZ ZAGROBELNY.
22:30 – Zabawa taneczna z Zespołem "KEYSS".

Pracownicy ochrony firmy CERBER s.c. ( służby porządkowe, informacyjne ).

- umundurowani jednolicie z identyfikatorami, w kamizelkach odblaskowych

- łączność radiowa ( bezprzewodowa- radiotelefony )

- łączność zapasowa ( telefony komórkowe ).

Stały kontakt z kierownikiem ds. Bezpieczeństwa, Policją ( radiotelefon, telefon komórkowy )

Jednostki współdziałające:

- Policja - tel. 997,112

- Straż Pożarna - tel. 998

- Pogotowie Energetyczne - tel. 991

- Pogotowie Ratunkowe - tel. 999 lub 112

- Pogotowie Gazowe - tel. 992

I Służby porządkowe są uprawnione do:

1. Sprawdzenia osób uprawnionych do przebywania na terenie imprezy masowej;

2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;
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4. wydania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej,
a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia i oddalenia się z terenu imprezy

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

II Służby porządkowe są zobowiązane :

1. Nie wpuścić na imprezę masową:

a) osób,  z zachowania których można wywnioskować że są pod wpływem środków odurzających lub napojów alkoholowych

b) osób odmawiających poddania się czynnościom zabezpieczającym bezpieczeństwo imprezy

2. usunąć z miejsca imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem 
imprezy

3. W przypadku, gdy działania podjęte przez służby porządkowe są nieskuteczne, organizator imprezy lub wyznaczona osoba do spraw 
bezpieczeństwa w imieniu organizatora imprezy występuje o pomoc do Policji

4. W sytuacji określonej do podjęcia akcji przez Policję służby porządkowe przez organizatora imprezy wykonują polecenia Policji

III Informacje szczegółowe:

1. Organizator organizuje zorganizowany przepływ osób w czasie trwania imprezy. Opuszczanie z miejsca imprezy odbywać się będzie 
wyznaczonymi drogami, a służby porządkowe będą dbały o swobodne i spokojne opuszczanie imprezy

2. Służby porządkowe organizatora nie będą używały żadnych technicznych środków przymusu wobec uczestników imprezy. Do zabezpieczenia 
urządzeń i sprzętu technicznego używane będą metalowe płotki i taśmy zabezpieczające koloru biało-czerwonego, odgradzając sprzęt, 
urządzenia i scenę od uczestników imprezy

3. Ze względu na charakter przedsięwzięcia służby porządkowe skupione będą na działaniach prewencyjnych, zmierzających do zapobiegania 
wszelkim ogniskom konfliktów. Istotą obecności służb porządkowych jest zapewnienie spokojnego i sprawnego przebiegu imprezy poprzez 
działania prewencyjno-odstraszające

4. W przypadku gdy – niezależnie od powyższego – nastąpiła by sytuacja zagrożenia życia, zdrowia czy mienia, służby porządkowe podejmą 
natychmiastową, bezpośrednią interwencję, mającą na celu zażegnanie niebezpieczeństwa.

5. Interwencja jest wielostopniowa i zostanie przeprowadzona adekwatnie do typu i stopnia zagrożenia, począwszy od zwrócenia uwagi a 
skończywszy na obezwładnieniu i doprowadzenia napastnika do najbliższych funkcjonariuszy Policji , zajmujących się zabezpieczeniem 
imprezy. Po każdej interwencji służby porządkowe jak najszybciej powiadamiają osobę odpowiedzialną ze strony organizatora za 
funkcjonowanie służb porządkowych

6. Działania prewencyjno -zabezpieczające służ porządkowych rozpoczynają się na godzinę przed oficjalnym otwarciem imprezy- i tu służby 
skupiają się na kierowaniu uczestników na miejsce odbywania się imprezy, i sprawdzaniu czy uczestnicy w spokoju zajmują miejsca; przy 
czym wchodzący kontrolowani są pod kontem posiadani niebezpiecznych przedmiotów, alkoholu, broni, materiałów łatwopalnych i innych 
przedmiotów mogących spowodować zakłócenia imprezy, a także stanu trzeźwości

7. Wszystkie niebezpieczne przedmioty w posiadaniu osób chcących wejść na teren imprezy zostaną odebrane i zdeponowane w specjalnym 
punkcie depozytowym, za wydaniem odpowiedniego pokwitowania

8. Po zakończeniu imprezy służby porządkowe czuwają nad spokojnym opuszczaniem terenu przez uczestników i zapobieganiu ewentualnym 
konfliktom mogącym powstać podczas tej czynności.

9. Do zadań służb porządkowych będzie należało również kierowanie w sytuacjach kryzysowych do wyjść ewakuacyjnych , powstrzymywanie 
uczestników przed naruszeniem regulaminu imprezy

10. Służby porządkowe wyposażone będą w środki łączności: krótkofalówki, telefony komórkowe. 

11. Służby porządkowe posiadać będą specjalne identyfikatory zawierające następujące informacje:

a. nazwę wystawcy,

b. numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy,

c. termin ważności,

d. pieczęć i podpis wystawcy.

      12. Organizator prowadzi ewidencję wydanych identyfikatorów zgodnie z ustawą o  

            bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 r. art. 21, ust. 3.

Kontakt do kierownika ds. bezpieczeństwa  – Tomasz Fryś, tel. 692 639 992.
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