
Regulamin 
imprezy kulturalnej „Militariada” 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został 

wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej da-
lej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu cy-
wilnego. 

2. Regulamin jest wydany przez organizatorów imprezy mili-
tarno-kulturowo-historycznej „Militariada”, zwanej dalej 
„Militariadą”, tj. Gminę Nowa Dęba, Nowodębskie Towa-
rzystwo Społeczno-Kulturalne oraz Samorządowy Ośro-
dek Kultury w Nowej Dębie z siedzibą w: 39-460 Nowa 
Dęba, ul. Żeromskiego 2, zwanego dalej „Organizatorem”. 

3. Militariada odbędzie się w dniach: 
a) 18.06.2016 r. w Nowej Dębie, na terenach parkowo-

rekreacyjnych przy ul. Kościuszki, w godzinach: 1500 – 
2400 maksymalnie; 

b) 19.06.2016 r. w Nowej Dębie, na terenach parkowo-
rekreacyjnych przy ul. Kościuszki, w godzinach: 1500 – 
2230.  

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w cza-
sie trwania Militariady będą przebywały na terenie, na któ-
rym przeprowadzana jest Militariada. Każda osoba przeby-
wająca na tym terenie w czasie trwania Militariady obowią-
zana jest stosować się do postanowień niniejszego Regu-
laminu. Wejście osoby na teren Militariady jest jednoznacz-
ne z akceptacją przez nią niniejszego Regulaminu. 

5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Mili-
tariady poprzez określenie zasad zachowania się osób 
obecnych na Militariadzie i korzystania przez nie z terenu, 
na którym przeprowadzana jest Militariada, a także urzą-
dzeń znajdujących się na nim. 

6. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały 
następujące znaczenie: 
a) „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Orga-

nizatora osoby legitymujące się identyfikatorem, do 
dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Mili-
tariadzie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają 
identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu za-
wierające: opis „służba porządkowa”; 

b) „Służby Informacyjne” oznacza powołane przez Orga-
nizatora osoby legitymujące się identyfikatorem, do 
udzielania informacji związanych z Militariadą osobom 
uczestniczącym w Militariadzie. Członkowie Służb In-
formacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w 
widocznym miejscu zawierające: opis „służba informa-
cyjna”; 

c) „Teren Militariady” oznacza wyznaczony fragment 
gruntów przy ul. Kościuszki, na których przeprowadza-
na jest Militariada lub inne miejsce, na które Militariada 
może zostać przeniesiona z ważnych powodów i 
podane do publicznej wiadomości przed Militariadą; 

d) „Uczestnik” oznacza osobę uczestniczącą w Militaria-
dzie, tzn. każdą osobę, która przebywa na Terenie Mili-
tariady. 

 
II. PORZĄDEK MILITARIADY 

 
1. Wstęp na teren Militariady jest wolny i przysługuje 

wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem. 
2. Zabrania się wnoszenia bez wyraźnej zgody Organizatora 

na Teren Militariady i posiadania w trakcie Militariady: 
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów; 
b) materiałów wybuchowych; 
c) wyrobów pirotechnicznych; 
d) materiałów pożarowo niebezpiecznych; 
e) środków alkoholowych, odurzających lub substancji 

psychotropowych; 
f) szkła (w tym butelek, kufli, szklanek). 

3. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których 
wnoszenie i posiadanie w trakcie Militariady jest zabro-
nione. 

4. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwie-
rząt na Teren Militariady oraz prowadzenia bez autoryza-
cji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub 
innej zarobkowej na Terenie Militariady. 

5. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek 
sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych 
dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń 
niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej 
lub gaśniczej. 

6. Organizator Militariady może odmówić wstępu na Milita-
riadę oraz przebywania na niej osobom: 
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, 

środków odurzających, psychotropowych lub innych; 
b) znajdującym się pod widocznym wpływem podobnie 

jak powyżej działających środków; 
c) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, 

materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje; 
d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w 

inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa 
Uczestników lub porządku Militariady. 

7. Osoby znajdujące się na Militariadzie, które dopuszczać 
się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla 
innych Uczestników, naruszać dobre obyczaje lub które 
wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie 
będą przestrzegać Regulaminu będą usunięte z Terenu 
Militariady, a Organizator może domagać się od nich re-
kompensaty za powstałe w wyniku ich działania szkody. 

8. Kto bez zgody Organizatora wnosi lub posiada na Milita-
riadzie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały 
wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożaro-
wo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze 
ograniczenia wolności. 

9. Uczestnicy Militariady oraz wszystkie inne osoby, które 
znajdują się na Terenie Militariady zobowiązane są sto-
sować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa za-
stosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie 
z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązują-
cymi przepisami prawa. 



10. Osoby małoletnie uczestniczą w Militariadzie na wy-
łączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi 
prawną opiekę. 

11. Organizator lub podmiot posiadający zezwolenie Or-
ganizatora może prowadzić na Terenie Militariady sprze-
daż piwa i catering, sprzedaż artykułów uzgodnionych z 
Organizatorem oraz inną działalność uzgodnioną z Orga-
nizatorem. 

 
III. BEZPIECZEŃSTWO MILITARIADY 

 
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym 

na Militariadzie oraz porządek podczas trwania Militaria-
dy, poprzez m.in.: 
a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniają-

ce się elementami ubioru; 
b) Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza hi-

gieniczno-sanitarnego. 
2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami 

wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Militariady, 
a w szczególności zachowania wizerunku Uczestników, 
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

3. Organizator utrwala również przebieg Militariady dla celów 
dokumentacji oraz promocji lub reklamy Militariady w tym 
roku i w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających 
na Terenie Militariady może zostać utrwalony, a następnie 
rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawoz-
dawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

4. Organizator wyznacza strefy podziału Terenu Militariady z 
przeznaczeniem dla: 
a) Zaplecze techniczno-socjalne i scenę; 
b) Widownia dla Uczestników (miejsca stojące lub siedzące); 
c) Kierunki dróg ewakuacyjnych; 
d) Punkty stałego zabezpieczenia przez Służby Porząd-

kowe i Informacyjne. 
5. Miejsca (siedzące lub stojące) na czas konsumpcji przez 

Uczestników artykułów spożywczych nabytych na Milita-
riadzie i dla stoisk cateringowych znajdują się poza tere-
nem dla Uczestników Militariady. 

6. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe 
poprzez zapewnienie, że: 
a) Pracownicy obsługi, Służby Porządkowe, Służby In-

formacyjne i Organizator muszą znać rozmieszczenie 
podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz za-
sady postępowania na wypadek pożaru; 

b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakre-
sie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowa-
nia straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu 
gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w 
przebiegu Militariady z uzasadnionych powodów, np. od-
wołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a po-
nadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod wzglę-
dem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i 
rekompensaty. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Milita-
riady bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobo-
wiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu. 

IV. SŁUŻBY PORZĄDKOWE 
 
1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem 

umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione 
zgodnie z przepisami Ustawy do: 
a) Sprawdzania uprawnień do przebywania na Militaria-

dzie; 
b) Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 
c) Przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w 

przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posia-
dają niebezpieczne przedmioty, 

d) Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócają-
cym porządek publiczny lub zachowującym się nie-
zgodnie z Regulaminem Militariady, a w przypadku 
niewykonania takich poleceń – wezwania ich do 
opuszczenia Militariady; 

e) Stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obez-
władniających oraz podobnych technik obrony w przy-
padku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub od-
parcia 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.); 

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

2. Osoby, o których mowa w pkt. IV.1., jeżeli czynem swoim 
wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą kon-
sekwencje przewidziane przepisami prawa. 

3. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje 
bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy 

wyłącznie do Organizatora. 
2. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej 

najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Milita-
riady na następujący adres korespondencyjny Organiza-
tora: Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, ul. 
Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba. 

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od 
dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. 
Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu 
poleconego. 

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organiza-
tora oraz publikowany na stronach internetowych 
www.kultura.nowadeba.pl, www.facebook.com/militariada 
i   www.nowadeba.pl. 

5. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres 
wskazany w pkt. V.2. na piśmie, przesyłką poleconą. 

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się 
przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. 


