
REGULAMIN IMPREZY KULTURALNEJ I MASOWEJ 
„MILITARIADA” (zwanej dalej „imprezą”) 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie 
przepisów Kodeksu cywilnego. 

2. Regulamin jest wydany przez organizatorów imprezy kulturalnej i masowej „Militariada”, zwanej dalej 
„imprezą”, tj. Gminę Nowa Dęba oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie z siedzibą w: 39-
460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2, zwanego dalej „Organizatorem”. 

3. Impreza kulturalna odbędzie się w dniach i godzinach: 
a. 15.06.2019 r. w Nowej Dębie, na terenach parkowo-rekreacyjnych przy ul. Kościuszki, w godzinach: 

1500 – 2300 (Impreza masowa zaczyna się o godz. 1800 i kończy się o godz. 2300); 
b. 16.06.2019 r. w Nowej Dębie, na terenach parkowo-rekreacyjnych przy ul. Kościuszki, w godzinach: 

1500 – 2230 (Impreza masowa zaczyna się o godz. 1630 i kończy się o godz. 2230). 
4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na 

terenie imprezy. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy (zwana dalej 
„Uczestnikiem”) obowiązana jest stosować się do postanowień dalej wymienionych regulaminów i 
instrukcji a wejście osoby na teren imprezy jest jednoznaczne z akceptacją przez nią niżej 
wymienionych: 
a. niniejszego Regulaminu, 
b. REGULAMINU TERENU dla imprezy kulturalnej i masowej „Militariada”. 

5. Każdy Uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz instrukcją ewakuacji i w 
razie konieczności zastosować się do nich. 

6. Uczestnik przebywający na terenie imprezy (strefa opisana w REGULAMINIE TERENU dla imprezy 
kulturalnej i masowej „Militariada” jako „Widownia dla Uczestników/Widzów Militariady – wyłączny 
teren imprezy masowej” zlokalizowana  na terenach parkowo-rekreacyjnych „nad Zalewem” przy ul. 
Kościuszki w Nowej Dębie.) nie może stwarzać zagrożenia życia innych widzów oraz spożywać napoi 
alkoholowych, pod groźbą usunięcia go z terenu imprezy. 

7. Osoby małoletnie, mogą przebywać na terenie imprezy pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. 
8. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren imprezy – broni, opakowań szklanych, ciężkich przedmiotów 

mogących zagrozić życiu ludzkiemu, takich jak kije baseballowe, rurki, noże oraz alkoholu, środków 
odurzających, substancji psychotropowych, środków pirotechnicznych. 

9. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu na terenie imprezy. 
10. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren imprezy. 
11. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zaleceń służb porządkowych organizatora. 
12. Uczestnik ma obowiązek informowania służby porządkowe o zauważonym zagrożeniu. 
13. Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się pracownikowi służb porządkowych na jego prośbę. 
14. Uczestnik odpowiada karnie i finansowo za stworzenie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz 

za uszkodzenie składników mienia. 
15. Uczestnik może wejść na Teren imprezy korzystając wyłącznie z bramy oznaczonej „Wejście/wyjście 

na teren widowni Militariady” po poddaniu się kontroli służb porządkowych oraz po poddaniu się 
oznaczeniu w pobliżu nadgarstka jednej z rąk przez oklejenie numerowaną bransoletką typu „Tyvek” z 
napisem „Militariada 2019”. Po opuszczeniu Terenu imprezy ponowne wejście na Teren imprezy będzie 
możliwe wyłącznie z oznaczeniem na nadgarstku. Osoby znajdujące się na Terenie imprezy, które w 
dowolny sposób utracą swoje oznaczenie z nadgarstka zostaną usunięte z Terenu imprezy. 

16. Organizator zastrzega, że każdym dniu imprezy na Teren imprezy wpuszczonych zostanie maksymalnie 
2000 Uczestników (na każdy dzień przygotowane będzie po 2000 bransoletek typu „Tyvek” do 
oznaczenia Uczestników na Terenie imprezy). 

17. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Teren imprezy osobom będącym w stanie nietrzeźwym, 
wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem środków odurzających. 

18. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na Terenie imprezy. 
19. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, 

np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany 
programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. 



21. Organizator nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania w przypadku odwołania 
imprezy. 

22. 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. 

23. Osoby znajdujące się na Terenie imprezy, 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 imprezy, a Organizator może 
domagać się od nich rekompensaty za powstałe w wyniku ich działania szkody. 

24. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania 
imprezy, poprzez m.in.: 
a. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru lub posiadające 

identyfikatory; 
b. wyznaczenie dróg ewakuacyjnych; 
c. Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego. 

25. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania 
imprezy, a w szczególności zachowania wizerunku Uczestników, za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. 

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

27. Organizator informuje, że na terenie przeprowadzenia imprezy znajdują się urządzenia rejestrujące obraz 
w postaci monitoringu wizyjnego. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach 
systemu monitoringu wizyjnego jest Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 5, 39-460 
Nowa Dęba, tel. 15 855 54 16. 

28. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są 
uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do: 
a. Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 
b. Przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub 

posiadają niebezpieczne przedmioty, 
c. Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym 

się niezgodnie z niniejszym regulaminem, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania 
ich do opuszczenia terenu imprezy; 

d. 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.); 

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

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

30. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 
31. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Samorządowy Ośrodek 
Kultury w Nowej Dębie, ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba. 

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

33. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 31. na piśmie, przesyłką 
poleconą. 

34. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. 
35. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.kultura.nowadeba.pl, na profilach facebook SOK i 

Militariady oraz na tablicy ogłoszeń przy punkcie stałego zabezpieczenia przez Służby Porządkowe i 
Informacyjne zlokalizowanym przy scenie w trakcie imprezy. 



REGULAMIN TERENU 
dla imprezy kulturalnej i masowej „Militariada” (zwanej dalej „imprezą”) 

1. Terenem imprezy jest strefa opisana dalej jako „Widownia dla Uczestników/Widzów Militariady – 
wyłączny teren imprezy masowej” zlokalizowana na terenach parkowo-rekreacyjnych „nad Zalewem” 
przy ul. Kościuszki w Nowej Dębie. Wokół terenu imprezy zlokalizowane zostały inne tereny/strefy, 
opisane dalej zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest Plan graficzny terenów imprezy kulturalnej „Militariada” 
(zwany dalej „planem”), przedstawiający wyznaczone dla Uczestników imprezy strefy dostępne i strefy 
poza imprezą. 

3. W strefie „Zaplecze techniczno-socjalne i scena – poza terenem dla Uczestników Militariady” 
oznaczonej na planie czerwonym kolorem zostanie ustawiona scena plenerowa wraz z zapleczem 
technicznym i socjalnym. Teren ten będzie ogrodzony metalowymi płotkami lub biało-czerwoną taśmą. 

4. W strefie „Widownia dla Uczestników/Widzów Militariady – wyłączny teren imprezy masowej” 
oznaczonej na planie zielonym kolorem z granatową obwiednią przewidziane jest miejsce widowni dla 
Uczestników imprezy, w szczególności podczas występów artystycznych i koncertów. Teren ten będzie 
ogrodzony metalowymi płotkami, a wejście do niego będzie możliwe dla Uczestników po poddaniu się 
kontroli i oznaczeniu przez służby porządkowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i 
innych przyjętych regulaminów związanych z imprezą. Wejście i wyjście ze strefy „Widownia dla 
Uczestników/Widzów Militariady – wyłączny teren imprezy masowej” będzie możliwe przez jedną 
bramę podzieloną na część wejściową i część wyjściową oznaczoną na planie polem koloru 
granatowego z białą obwiednią i opisanym „Wejście/wyjście na teren widowni Militariady”. W ramach 
drogi ewakuacyjnej przewidziane są dodatkowe dwie bramy oznaczona na planie polem koloru 
pomarańczowego z białą obwiednią i opisanymi „Wyjście ewakuacyjne z terenu widowni Militariady”, 
brama ta będzie otwarta celem wyjścia z „Widowni dla Uczestników Militariady” wyłącznie w sytuacji 
wymagającej ewakuacji Uczestników. 

5. Na terenie, który na planie jest oznaczony kolorem jasno-niebieskim z podpisem „Miejsca (siedzące lub 
stojące) na czas konsumpcji przez Uczestników artykułów spożywczych nabytych przy terenie 
Militariady i dla stoisk gastronomicznych – poza terenem dla Uczestników Militariady” będą 
rozstawione stoiska gastronomiczne. Strefa ta jest wyłączona z terenu dla Uczestników imprezy. 

6. Na terenie oznaczonym kolorem turkusowym i opisanym „Wesołe miasteczko/Lunapark – poza 
terenem  dla Uczestników Militariady” (zwanego dalej „Lunaparkiem”) będą ustawione elementy 
Lunaparku. Organizatorzy Militariady nie są organizatorami Lunaparku. Organizatorem lunaparku jest 
Firma Rozrywkowa „Bastion” z Gorlic. Strefa ta jest wyłączona z terenu dla Uczestników imprezy. 

7. W strefie „Tereny dla dioram rekonstrukcyjnych, wystawców i stoisk handlowych – poza terenem 
widowni dla Uczestników Militariady” oznaczonej na planie jasno-fioletowym kolorem zostaną 
ustawione stoiska handlowe, promocyjne oraz stoiska sponsorów imprezy. Strefa ta jest wyłączona z 
terenu dla Uczestników imprezy. 

8. Do strefy „Tereny rekonstrukcji i pokazów – wstęp dla Uczestników wzbroniony poza wyraźnymi 
komunikatami zezwolenia na wejście” oznaczonej na planie różowym kolorem obowiązuje 
bezwzględny zakaz wstępu dla Uczestników imprezy poza wyraźnymi komunikatami zezwolenia na 
wejście. Strefa ta jest wyłączona z terenu dla Uczestników imprezy i na czas rekonstrukcji oznaczona 
zostanie biało-czerwoną taśmą. 

9. Na planie zostały oznaczone również inne tereny wyłączone z terenu dla Uczestników imprezy opisane 
jako: „Tereny leśne – poza terenem dla Uczestników Militariady”, „Tereny parkowo-rekreacyjne – poza 
terenem dla Uczestników Militariady”, „Plaża – poza terenem dla Uczestników Militariady”, „Inne 
tereny zabudowane i niezabudowane – poza terenem dla Uczestników Militariady”. 

10. W wyznaczonych przy scenie, oznakowanych na planie miejscach zlokalizowany jest „Punkt 
medyczny”, „Punkty stałego zabezpieczenia przez Służby Porządkowe i Informacyjne / miejsce 
spotkań”. Dla Uczestników Militariady, będą dostępne kabiny sanitarne Toi Toi. Sanitariaty będą 
oznakowane „WC – Toi Toi”. 

11. Teren imprezy i scena jest zabezpieczany przez służby porządkowe, w tym firmę zewnętrzną oraz Straż 
Miejską oraz służby informacyjne organizatora. 

12. Regulamin jest dostępny na stronie www.kultura.nowadeba.pl, na profilach facebook SOK i Militariady 
oraz na tablicy ogłoszeń przy punkcie stałego zabezpieczenia przez Służby Porządkowe i Informacyjne 
zlokalizowanym przy scenie. 


