
REGULAMIN 

Gminnych Dożynek – Bobrowice 2019 
 

1. Festyn (GMINNE DOŻYNKI) są dostępne dla wszystkich osób ( impreza nie biletowana ) pod warunkiem 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w czasie trwania imprezy. 

2. Uczestnicy Festynu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb 
porządkowych organizatora imprezy, tj. Gminy Bobrowice oraz osób odpowiedzialnych za imprezę. 

3. Bezpieczeństwo uczestników Festynu zapewniają służby porządkowe oraz osoby przeszkolone pod 
względem pożarowym i medycznym. 

4. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu Festynu mogą obsługiwać jedynie 
osoby upoważnione przez Wójta Gminy Bobrowice oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje do 
przeprowadzenia tego typu czynności. 

5. Zobowiązuje się wszystkich uczestników festynu do przestrzegania: 
 - zapisów regulaminu 
 - zasad bezpieczeństwa pożarowego 
 - zasad poszanowania godności osobistej innych uczestników Festynu oraz mienia publicznego 
6. Zabrania się: 

- wnoszenia i posiadania podczas trwania festynu broni, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, wszelkich 
naczyń szklanych oraz innych przedmiotów i narzędzi mogących zagrozić bezpieczeństwu uczestników 
festynu, napojów alkoholowych oraz wszelkich  środków odurzających i substancji psychotropowych /kto 
wnosi lub posiada na imprezie napoje alkoholowe podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny/.  

7. Zakazuje się rzucania wszelkimi przedmiotami, które mogą stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla                      
współuczestników Festynu. 

8. Służba porządkowa i informacyjna jest uprawniona do:  

a) sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień 
wezwania tych osób do opuszczenia terenu imprezy, 

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,  

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia ,że osoby te wnoszą lub posiadają 
broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo 
niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,  

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się 
niezgodnie z niniejszym regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia 
terenu imprezy,  

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony oraz kajdanek 
i miotaczy ręcznych gazu w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka 
służby porządkowej lub inna osobę , oraz nie wykonywania poleceń porządkowych na zasadach określonych w 
art.38 ustawy z dnia 22 .08.1997 o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz.740, z późn. zm.)  

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia 

9. Za nieprzestrzeganie powyższego Regulaminu grozi odpowiedzialność karno- administracyjna. 


