TRASA KONCERTOWA TVP 2
REGULAMIN
(imprezy masowej odbywającej się 29 lipca 2018 roku w Zamościu)
§ 1.
Zakres obowiązywania
1. Niniejszy regulamin został wydany przez SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła
Spółka Jawna, ul. Jagiellońska 20/1 87-100 Toruń, zwaną dalej „Organizatorem”, na podstawie
przepisów Ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62
poz. 504 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą” oraz na podstawie przepisów Kodeksu
Cywilnego. Sos Music jest organizatorem imprezy i głównym realizatorem koncertów w Zamościu.
2. Impreza pt.: „Trasa Koncertowa TVP 2” jest cyklicznym, corocznym przedsięwzięciem
artystycznym prezentującym różnorodne dziedziny sztuki, głownie muzykę. imprezie towarzyszą
konferencje, wystawy, prezentacje i inne przedsięwzięcia kulturalne.
3. Regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się
wszystkich osób uczestniczących w imprezie i korzystania przez nie z terenu oraz urządzeń
znajdujących się na terenie odbywania się imprezy.
4. Regulamin kierowany jest do wszystkich, którzy w czasie trwania będą przebywały na
terenie odbywania się imprezy. Każdy osoba przebywająca na terenie imprezy, lub w jego
pobliżu, zobowiązana jest do przestrzegania przepisów porządkowych ustalonych przez
właściciela terenu i zawartych w niniejszym regulaminie.
Wejście na teren imprezy lub przebywanie w pobliżu miejsca jego realizacji oznacza
automatycznie bezwzględną akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
5. Określenia używane w regulaminie i ich znaczenie:
Uczestnik imprezy - każda osoba, która przybędzie na teren imprezy i znajdować się będzie
w wyznaczonej przez Organizatora strefie dla widzów lub w jej pobliżu (w przypadku imprez nie
biletowanych, na które wstęp jest wolny)
Służby porządkowe - powołane przez Organizatora osoby, w tym pracownicy Agencji Ochrony
odpowiedzialne za bezpieczeństwo wszystkich uczestników imprezy.
Pracownicy ochrony posiadają umundurowanie służbowe a także identyfikatory umieszczone
w widocznym miejscu zawierające: nazwę imprezy, funkcję, pieczęć i podpis wystawcy lub inne
oznaczenia zastosowane przez Organizatora.
Teren imprezy - wyznaczony fragment Rynku Wielkiego lub inne miejsca, gdzie odbywają się
próby, koncerty i imprezy towarzyszące oraz teren, na który impreza może zostać przeniesiona
z ważnych powodów, podanych do publicznej wiadomości przed jej rozpoczęciem.
Zaplecze sceniczne - wyodrębniony fragment terenu imprezy (scena i teren wokół niej), nie
przeznaczony dla publiczności, na którym mogą przebywać jedynie osoby uprawnione i wyznaczone
przez Organizatora.
Garderoby wykonawców - niedostępne dla osób postronnych. Wstęp tylko dla wykonawców
i osób upoważnionych przez Organizatora. Garderoby mogą być zlokalizowane w pomieszczeniach
Ratusza, Muzeum, w innym budynku w pobliżu sceny albo w namiotach ustawionych w pobliżu
sceny.
Widownia - wyznaczony fragment terenu imprezy przed sceną, przeznaczony dla widzów
i nadzorowany przez służby ochrony - widzowie na stojąco przed sceną w miejscu wyznaczonym
przez Organizatora i oznaczonym na planie graficznym terenu, na którym odbywa się Impreza.
Zaplecze techniczne - wyodrębniony fragment terenu imprezy, nie przeznaczony dla publiczności,
na którym znajdują się urządzenia i konstrukcje niezbędne do prawidłowego przebiegu imprezy
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(oświetlenie, nagłośnienie, stanowiska sterowania, stanowiska telewizyjne, kamer itp.). Na tym
terenie mogą przebywać jedynie pracownicy obsługi lub inne wyznaczone przez Organizatora.
§ 2.
Zachowanie na terenie imprezy
1. Każdy, kto przebywa na terenie imprezy zobowiązany jest zachowywać się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia oraz stosować się do poleceń i zarządzeń policji,
straży pożarnej, służb porządkowych i ochrony.
2. Służby porządkowe mają prawo do usunięcia z terenu imprezy osób przebywających na nim bez
uprawnień, osób zakłócających porządek oraz osób nie stosujących się do przepisów porządkowych,
w tym postanowień niniejszego regulaminu. Pracownik służby porządkowej powinien poinformować
uczestnika o przyczynie podjęcia takiej decyzji.
3. Wszystkie wejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymywane w stanie wolnym.

§ 3.
Kontrola bezpieczeństwa i wejścia
1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania zasad uczestnictwa i wpuszczania
osób na teren imprezy.
Uczestnictwo w imprezie może być:
Ograniczone: Widownia stojąca ogrodzona barierkami ochronnymi. Ilość miejsc ograniczona.
Otwarte - dostępne dla wszystkich uczestników, bez względu na wiek, płeć, sprawność ruchową itp.,
pod warunkiem
uprzedniego wyrażenia akcesu lub zakładające spontaniczny udział bez
wcześniejszych zgłoszeń. Wstęp wolny. Widownia na terenie otwartym przed sceną w miejscu
wyznaczonym przez Organizatora i oznaczonym na planie graficznym terenu, na którym odbywa się
Impreza. Widzowie na stojąco.
2. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwają służby porządkowe i informacyjne. Każdy
uczestnik w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa własnego lub innych osób, albo zakłócenia
porządku powinien niezwłocznie zgłosić to właściwym służbom.
3. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania wszelkich dokumentów uprawniających
do przebywania na terenie imprezy oraz wokół tego terenu a także do stosowania środków
technicznych celem rozpoznania i wyeliminowania wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa.
4. Służby porządkowe mają prawo legitymowania każdego uczestnika imprezy w celu dokonania
ustaleń, czy nie orzeczono wobec niego środka karnego - zakazu wstępu na imprezę masową oraz
przeglądania zawartości bagaży i odzieży, gdy zaistnieje podejrzenie, że uczestnik wnosi na imprezę
przedmioty i materiały niedozwolone.

Tożsamość osoby ustala się na podstawie: dowodu osobistego, legitymacji szkolnej, paszportu,
dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca i innych dokumentów z fotografią i adresem
legitymowanego.
6. Osoby do lat 15 mogą przebywać na terenie imprezy wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
7. Prawa wstępu na imprezę nie mają osoby:
• nietrzeźwe oraz wpisane do rejestru, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,
• które wcześniej zakłóciły porządek, lub swoim zachowaniem zagrażają życiu, zdrowiu
i nietykalności osobistej uczestników imprezy, albo wyrządziły szkodę w mieniu na terenie
imprezy lub w jego najbliższym sąsiedztwie,
• wnoszące na teren imprezy: broń, przedmioty niebezpieczne, alkohol, środki odurzające,
substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne, substancje łatwopalne,
• odmawiające kontroli (bagażu i odzieży) w przypadku podejrzenia, że posiadają w/w
przedmioty oraz odmawiające wylegitymowania się dokumentem z fotografią.
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§ 4.
Zakazy
1. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy:
• napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających,
• broni palnej, gazowej, noży, pałek i innych przedmiotów, które mogą być użyte, jako broń lub
pocisk,
• pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
• pojemników szklanych typu butelki szklane, szklanki itp.,
• fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych.
Osoby, które będą posiadały wymienione środki oraz przedmioty zostaną zatrzymane
i przekazane Policji. Organizator nie przewiduje punktów depozytowych.
2. Zakazuje się:
• fotografowania prób i koncertów z użyciem lamp błyskowych,
• wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia, nieprzeznaczone do powszechnego
użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia, urządzenia techniczne, konstrukcje
sceniczne, pomosty, maszty wszelkiego rodzaju, dachy itp.,
• przebywania w miejscach nie przeznaczonym dla publiczności (pomieszczenia służbowe,
garderoby, zaplecze sceniczne, techniczne i inne wyznaczone przez Organizatora),
• używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa,
• używania materiałów pirotechnicznych, fajerwerków, rozniecania ognia (nie dotyczy efektów
pirotechnicznych stanowiących część koncertu lub wydarzenia, obsługiwanych przez
wykwalifikowanych i upoważnionych pracowników),
• rzucania wszelkimi przedmiotami,
• pisania na budowlach i urządzeniach, ich malowania, oklejania itp.,
• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu w inny sposób,
• zasłaniania twarzy lub innego maskowania uniemożliwiającego identyfikację przez policję czy
służby porządkowe,
• niszczenia mienia Organizatora i innych uczestników festiwalu,
• hałasowania, w tym szczególnie włączania lub osłuchiwania muzyki z dowolnych źródeł,
zakłócającego przebieg imprezy.
3. Zakazuje się, bez zgody Organizatora:
• wnoszenia na teren imprezy kamer video i sprzętu fotograficznego mogącego mieć
profesjonalne zastosowanie. Aparatów fotograficznych o matrycy powyżej 3.2 MPix,
lustrzanek, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych itp. (nie dotyczy
posiadaczy akredytacji wydanych przez Organizatora).
• rejestrowania prób i koncertów jakąkolwiek techniką (w tym: audio, foto i video),
• publikowania nagrań audio i video z koncertów lub ich fragmentów, w tym również
w Internecie (nie dotyczy nagrań reportażowych do rozpowszechniania w mediach
zawierających fragmenty wybranych utworów z dźwiękiem reporterskim, tzn. nie nagrywanym
z konsolety dźwiękowej).
• wchodzenia w czasie koncertów w strefę pomiędzy widownią a sceną (strefa zakazu),
• wchodzenia w czasie koncertu bezpośrednio pod i na scenę oraz na konstrukcje sceniczne.
• prowadzenia wszelkiej sprzedaży, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek,
§ 5.
Odpowiedzialność
1. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu a zwłaszcza naruszające zasady
bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy będą pociągane do odpowiedzialności karnej
i cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Osoby niewykonujące poleceń Organizatora lub służb porządkowych, wydawanych na podstawie
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ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i niniejszego regulaminu podlegają karze aresztu,
ograniczenia wolności albo grzywny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia przez służby porządkowe każdej osoby niestosującej
się do zasad i przepisów lub, której obecność na terenie imprezy stanowi źródło zagrożenia dla innych
uczestników i mienia.
4. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać Organizatorowi (punkty informacyjne).
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
6. Wszelkie prawa do nazwy i logo imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
7. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności
zachowania jej uczestników, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.( Ustawa z dnia 20
marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.09.62.504).
8. Obraz rejestrowany będzie za pomocą monitoringu miejskiego oraz prowadzona będzie transmisja na
żywo TVP 2.

§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Skargi i wnioski kieruje się do Organizatora lub kierownika ds. bezpieczeństwa (oznaczone
punkty informacyjne).
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych i Kodeksu Cywilnego.
3. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej Organizatora.

Regulamin Imprezy dostępny w siedzibie Organizatora: SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i
Wojciech Zaguła Spółka Jawna. 87-100 Toruń, ul. Jagiellońska 20/1 oraz w punkcie
informacyjnym na terenie imprezy.

Zamość 2018.07.02.

Organizator
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