
Regulamin terenu imprezy masowej  
CieszFanów Festiwal 
18-20 sierpnia 2022r 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem terenu”, dotyczy wszystkich osób przebywających  
na terenie imprezy masowej odbywającej się w dniach 18 - 20 sierpnia 2022r wyznaczonym terenie 
Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu  „Wędrowiec” w Cieszanowie zwanej dalej „Imprezą 
masową”, organizowaną przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie,  
z siedzibą przy ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów, NIP 793-13-92-342, zwanego dalej „Organizatorem”. 

2. Teren imprezy masowej nie jest podzielony na sektory. 
3. Teren imprezy masowej zostanie udostępniony dla publiczności: 

- w dniu 18.08.2022 r. od godz. 15:30 do 02:30 
- w dniu 19.08.2022 r. od godz. 15:30 do 02:30 
- w dniu 20.08.2022 r. od godz. 15:30 do 02:30 

4. Po zakończeniu występów uczestnicy mają obowiązek niezwłocznie opuścić teren imprezy masowej. 
5. Na teren imprezy nie mają prawa wstępu: 

• osoby nieposiadające uprawnień do przebywania na imprezie masowej 
• znajdujących się pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. 
• odmawiających poddania się czynnościom sprawdzającym bezpieczeństwo, w tym przeglądania 

odzieży/bagażu. 
6. Służby porządkowe i informacyjne przy wejściu na teren imprezy masowej, mogą zażądać  

od osoby wchodzącej na teren imprezy masowej okazania dokumentu potwierdzającego  
jej tożsamość. 

7. Wstęp na wydarzenie osoby małoletniej do 16 roku życia następuje wyłącznie pod opieką osoby 
pełnoletniej, posiadającej jeden z dokumentów uprawniających do wejścia na wydarzenie,  
o których mowa w pkt. 5. Osoby w wieku od 16 do 18 roku życia nie będące pod opieką osoby 
pełnoletniej na wydarzeniu powinny mieć pisemną zgodę na uczestnictwo w wydarzeniu.  

8. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu i 
regulaminu terenu, na którym odbywa się impreza masowa. 

9. Na terenie, na którym odbywa się impreza masowa zabrania się:  
a) wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, 

wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, 
środków odurzających lub substancji psychotropowych, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, 
łańcucha, petard, świec dymnych, laserów, wskaźników laserowych oraz przedmiotów, które 
mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych, wszelkich opakowań 
szklanych, metalowych oraz plas]kowych oraz wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu, 

b) wnoszenia i posiadania profesjonalnego sprzętu nagrywającego audio i video oraz profesjonalnego 
sprzętu fotograficznego,  

c) prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, 
d) wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczonych jako „Zakaz Wstępu”, „Miejsce 

Niedostępne”, oddzielonych w widoczny sposób od pozostałych części obiektu poprzez 
zastosowanie ogrodzeń tymczasowych, taśm ostrzegawczych, itp. (np: pomieszczeń służbowych, 
elementów konstrukcyjnych instalacji zlokalizowanych na terenie imprezy masowej, pomieszczeń 
dla artystów (garderób), itp.), 

e) palenia tytoniu i papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących,  
f) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, 
g) rzucania jakimikolwiek przedmiotami. 



10. Na terenie, na którym odbywa się impreza masowa, mogą być używane światła stroboskopowe,  
a wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków. 

11. Na terenie, na którym odbywa się impreza masowa, może być użyty system monitoringu, pozwalający 
na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu imprezy masowej, a w 
szczególności zachowania osób w niej uczestniczących. 

12. Regulamin jest dostępny przy wejściach na teren imprezy masowej. 
13. Przebywanie na terenie imprezy masowej oznacza że uczestnik zapoznał się z regulaminem i 

zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad oraz pozostałych regulaminów obowiązujących na terenie 
Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „Wędrowiec”. 

     Organizator  

       
       Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie 


