REGULAMIN KONCERTÓW W RAMACH IMPREZY
„JUWENALIA 2019 w Szczecinie”

Regulamin określa zasady korzystania z terenu i urządzeń imprezy oraz zachowania się osób
/uczestników imprezy Juwenalia 2019 w Szczecinie.
Niniejszy regulamin obowiązuje w Szczecinie na terenie wydzielonym dla potrzeb organizacji
imprezy „Juwenalia 2019” w obszarze Nabrzeża Starówka, od nabrzeża do ul. Tadeusza
Wendy, w dniach 23.05 – 26.05.2018 organizowanej przez Stowarzyszenie Inspiracje
Młodych ul. Malczewskiego 10 – 12; 71 – 616 Szczecin.
1. Nabrzeże Starówka stanowi własność Gminy Miasto Szczecin i jest administrowany
przez Żeglugę Szczecińską z siedzibą przy ul. Wendy 8, 70-655 Szczecin.
2. Teren imprezy jest dostępny za zgodą organizatora w okresie jej trwania.
3. Na wydzielonej części Nabrzeża, na której odbywa się impreza, mogą przebywać oraz
korzystać z urządzeń tylko osoby posiadające przy sobie bilet wstępu lub zaproszenie
organizatora.
4. Na terenie imprezy Juwenalia 2019 w Szczecinie znajduje się ogródek
gastronomiczny. Przebywanie na terenie ogródka gastronomicznego jest możliwe w
godzinach jego otwarcia.
5. Bilet wstępu lub zaproszenie wydane przez organizatora należy okazać przy wejściu
na teren imprezy i na żądanie służb porządkowych lub informacyjnych.
6. Zasady korzystania z zakupionego biletu:
1) Zakupiony bilet wstępu należy zabezpieczyć w taki sposób aby nie uległ
uszkodzeniu lub zagubieniu,
2) Organizator dopuszcza do sprzedaży dwa rodzaje biletów na każdy dzień
koncertów: bilet normalny oraz bilet studencki.
3) Bilet studencki upoważnia do wejścia posiadacza biletu, który posiada przy
sobie ważną legitymację studencką lub legitymację doktoranta.
4) Bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi,
5) Organizator nie wydaje duplikatów zniszczonych lub zagubionych biletów,
6) Bilet uszkodzony, nie posiadający kuponu kontrolnego, bądź nieczytelny jest
nieważny i nie podlega refundacji ani zamianie na inny bilet,
7) Posiadany przez uczestnika imprezy masowej bilet jest jednoosobowy, nie
uprawnia do wprowadzania osoby towarzyszącej i dzieci powyżej 7 roku
życia,
8) Zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Imprezy.
9) Po opuszczeniu terenu imprezy bilet traci ważność.
10) Zabrania się odsprzedaży zaproszeń wydawanych przez organizatora.
11) W przypadku ujawnienia procederu odsprzedaży zaproszenia organizator ma
prawo zarekwirowania zaproszenia i odmówienia wejścia na teren imprezy.

7. Miejscami nieprzeznaczonymi dla publiczności są:
●
●
●
●

SCENA,
ZAPLECZE SCENY,
ZAPLECZE GASTRONOMII,
STANOWISKO AKUSTYKA.

8. Porządek oraz bezpieczeństwo widzów w czasie imprezy zapewnia służba
porządkowa i informacyjna.
9. Służba porządkowa i informacyjna jest uprawniona do sprawdzania odzieży
wierzchniej i bagażu osób /uczestników imprezy/ – również przy użyciu środków
technicznych – celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa
(obecność alkoholu, narkotyków, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów).
10. Uczestnicy imprezy powinni stosować się do poleceń i zarządzeń służb porządkowych
i informacyjnych.
11. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie
wolnym.
12. Nieletni do lat 16 mogą przebywać na terenie imprezy tylko pod opieką upoważnionej
do tego osoby pełnoletniej. Nieletni między 16 a 18 rokiem życia mogą przebywać na
terenie imprezy posiadając pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą są zobowiązane
przedstawić na wezwanie służb porządkowych.
13. Osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,
chronionego mienia Nabrzeża, zakłócające imprezę oraz nietrzeźwe, będące pod
wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych będą usuwane z
terenu imprezy masowej przez służby porządkowe i przekazane policji.
14. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy następujących przedmiotów:
1)
2)
3)
4)

Broni wszelkiego rodzaju;
Przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski;
Pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
Butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z kruchego, pękającego lub
szczególnie twardego metalu;
5) Przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki;
6) Fajerwerków, kul świecących, i innych przedmiotów pirotechnicznych;
7) Drzewców do flag i transparentów;
8) Bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się
w powietrzu.
9) Deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek oraz wrotek;
10) Urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła
widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni, wykorzystujące zjawisko emisji
wymuszonej (lasery);
11) Instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym;
12) Wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych i bezalkoholowych;
13) Wprowadzania zwierząt.
15. Ponadto zakazuje się:
1) Wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla
powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia, zamknięcia,

2)
3)
4)
5)
6)

urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju
oraz dachy;
Rzucania wszelkimi przedmiotami;
Rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących;
Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania w inny sposób.
Spożywania napojów alkoholowych poza wyznaczoną do tego strefą (ogródek
gastronomiczny).
Palenia wyrobów tytoniowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

16. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w
trakcie imprezy masowej jest zabronione. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za mienie pozostawione na terenie imprezy masowej.
17. Osoby przebywające na terenie imprezy Juwenalia 2019 w Szczecinie są zobowiązane
do przestrzegania Regulaminu Imprezy Masowej.

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
1. Zakaz wstępu na teren imprezy masowej dotyczy:
a) osób wpisanych do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,
b) osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń,
wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub
narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację np.
kominiarki,
c) osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym
dokumentem lub sprawdzenia bagażu, bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, iż próbują
wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty),
d) małoletnich do 16 roku życia, bez opieki dorosłych opiekunów .

2. Z obiektu – terenu zostaną usunięte osoby, które:
a) zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
b) pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.

3. Osoby obecne na terenie imprezy masowej zobowiązane są stosować się do poleceń
porządkowych organizatora, służb porządkowych i informacyjnych.

4. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym i informacyjnym w/wym. osoby
zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.

5. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.

6. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, jest
równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub
dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz
transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z
jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

7. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasu w trakcie
występów estradowych, może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone tabela nr 1 rozporządzenia MOŚ, ZNiL z dn. 15.05.1998 w sprawie poziomu hałasu w
środowisku (Dz.U. Nr 66, poz. 436).

8. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie terenie powinny:
a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe lub Informacyjne,
b) unikać paniki,
c) stosować się do poleceń Informacyjnych komunikatów wydawanych przez Służby
Porządkowe i Informacyjne,
d) kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
e) nie utrudniać dojazdu służb ratowniczym.

9. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem Służby
Porządkowej i Informacyjnej, jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet
najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy masowej. Każde podjęte
działanie, przez Służby Porządkowe i Informacyjne, zapobiegające tego typu zjawiskom,
jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.

10. W trakcie trwania imprezy masowej zakazuje się:
a) wywieszania, wykrzykiwania lub innego rozpowszechniania wszelkich haseł niosących
znamiona rasizmu, antysemityzmu, itp. o treści zabronionej,
b) wnoszenia i rozwijania tzw. sektorówki zasłaniającej uczestników imprezy masowej,
c) stosowania kominiarek, chust itp. zasłaniających twarz uczestników imprezy masowej.
PRZEPISY KARNE
1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu
obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby
informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

Tej samej karze podlega ten, kto w czasie trwania:
1) imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności;
2) masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu
lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nie
opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej.

2. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w
miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo
grzywny nie niższej niż 2000 zł.

3. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

4. Kto w miejscu i czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub
przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby podlega
karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

5. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub

materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

6. Kto w czasie imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, gdzie
prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego
nie opuszcza podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.

7. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla
życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie
odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg
tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

8. Kto w czasie i miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka
służby porządkowej lub informacyjnej podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek
dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

9. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej prowokuje kibiców do
działań zagrażających bezpieczeństwu tej imprezy podlega grzywnie nie mniejszej niż
180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.

Organizator imprezy
STOWARZYSZENIE INSPIRACJE MŁODYCH

