
VI MOTO Jam Session w Stajni
Regulamin imprezy 

Organizator: MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY ul. 
Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz, tel. 085/719 14 31; e-mail: kultura@choroszcz.pl 
www.kultura.choroszcz.pl www.gazeta.choroszcz.pl 

miejsce wydarzenia : Muzeum Wnętrz Pałacowych – Dziedziniec Stajni Pałacowej, utwardzony 
plac przed Stajnią, 17 września 2016 r godz. 17.00 – 20.00

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz. U. 2009 nr 62 
poz. 504 (zwanej dalej: „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

2) Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: „VI MOTO Jam Session w 
Stajni”, która odbędzie się dnia 17 września 2016 roku w Choroszczy na obszarze Muzeum 
Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, na dziedzińcu zabytkowej stajni pałacowej oraz na placu 
przed nią przez: MIEJSKO- GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU z siedzibą w 
Choroszczy przy ul Sienkiewicza 29. 

3) Regulamin kierowany do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać 
na terenie, na którym przeprowadzona jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym 
terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego 
regulaminu. 

4) Impreza nie jest masowa w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o 
bezpieczeństwie imprez masowych, Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504. Niniejszy regulamin jest 
jedynie stworzony w oparciu o powyższą ustawę. 

5) Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad 
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym 
przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim. 

6) Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: 
a) „Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren 
Imprezy. Identyfikator będzie miał postać blankietu w plastikowej oprawie z zapięciem 
umożliwiającym przypięcie go do odzieży. Wzór Identyfikatora ustala Organizator; z Identyfikatora 
może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego 
ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora innym osobom. Identyfikatory otrzymują: 
organizatorzy Imprezy, obsługa techniczna, oraz artyści występujący podczas Imprezy. Innymi 
wzorami Identyfikatorów zatwierdzonymi przez Organizatora posługiwać się będą osoby 
akredytowane do obsługi fotograficznej Imprezy („Fotograf”, serwis fotograficzny), a także 
pracownicy służb porządkowych („Ochrona”, pracownicy agencji ochrony). 
b) „Sektory” oznacza poszczególne strefy na Terenie Imprezy: (A) Scena wraz z zapleczem 
technicznym, (B) Miejsce przeznaczone dla publiczności. (C) Park Maszyn
c) „Służby Porządkowe” oznacza osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, 
legitymujące się identyfikatorem, powołane przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób 
uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory u 
mieszczone w widocznym miejscu.
d) „Teren Imprezy” oznacza dziedziniec stajni pałacowej, gdzie przeprowadzona jest Impreza, plac 
przed stajnią lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i 
podanie do publicznej wiadomości przed Imprezą. 
e)„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie. Wstęp na imprezę jest bezpłatny i 



dowolny, z zastrzeżeniem, że małoletni pozostają pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną 
odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostają.  

II. IDENTYFIKATORY 

1) Identyfikatory Wydawane są wyłącznie przez Organizatora Imprezy w jego siedzibie 
(Choroszcz, ul. Sienkiewicza 29). Wyjątek stanowią identyfikatory osób akredytowanych do 
obsługi fotograficznej Imprezy (serwis fotograficzny), a także pracowników służb 
porządkowych (pracownicy agencji ochrony) - osoby te będą wyposażone we własne, 
zatwierdzone przez Organizatora identyfikatory ze zdjęciem. 

2) Zakazane jest odstępowanie i odsprzedawanie Identyfikatora innym podmiotom. 
Organizator ostrzega, że pozyskiwanie Identyfikatora od osób postronnych niesie ryzyko 
odmowy wstępu na Imprezę. 

3) Identyfikator pozyskany z naruszeniem postanowień regulaminu może być unieważniony 
przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności. 

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO SEKTORÓW 

1) Wstęp na teren Imprezy przysługuje wszystkim Uczestnikom Imprezy i jest bezpłatny. W 
przypadku, gdy Uczestnikom Imprezy jest małoletni, może on uczestniczyć w Imprezie 
wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na jej odpowiedzialność. 

2) Uczestnicy imprezy zobowiązują się podczas jej trwania do przestrzegania Regulaminu i 
podporządkowania się poleceniom Służb porządkowych i Organizatora, a także 
niezakłócania porządku publicznego i zachowania ogólnych zasad kultury, w szczególności 
nie zaśmiecania terenu imprezy, zachowania spokoju i nie nadużywania alkoholu i innych 
środków odurzających. 

3) Wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje następującym osobom: - zobowiązujące do 
powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, 
wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania 
kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 
26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich; - osobom, które 
odmawiają przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

4) Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a) nie posiadającym dokumentu tożsamości, 
b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych 
lub innych podobnie działających środków, 
c) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o 
których mowa w pkt. 19 Regulaminu, 
d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie 
bezpieczeństwa lub porządku Imprezy, 
e) posiadającym różne niebezpieczne przedmioty (ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy 
do Służb Porządkowych). 

5) Wstęp do Sektora (A) mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem: (A) 
Scena tylko dla osób z Identyfikatorem „Artysta”, „Organizator”, „Obsługa techniczna” oraz 
„Służba Porządkowa” i „Fotograf”;  Wstęp do sektora (B) i (C) nie wymaga posiadania 
Identyfikatora, jest dowolny i bezpłatny. 

IV ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE 
IMPREZY 

1) Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas 
trwania Imprezy, poprzez m.in..: 



a) Służby Porządkowe (agencja ochrony) i służby informacyjne (organizatorzy) wyróżniające się 
elementami ubioru lub identyfikatorami; 
b)udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego; 
c)zmianę miejsca Uczestnikowi imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

2) Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy 
zobowiązane są stosować się do pleceń Służb porządkowych i Organizatorów. Odmowa 
zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie 
na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 

3) Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy 
obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób 
obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane 
jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i 
sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z 
pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4) Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: - broni lub innych niebezpiecznych 
przedmiotów, - materiałów wybuchowych, - wyrobów pirotechnicznych, - materiałów 
pożarowo niebezpiecznych, - napojów alkoholowych (poza zakupionymi na Terenie 
Imprezy w miejscu do tego wyznaczonym, w jednorazowym plastikowym kubku lub 
aluminiowej puszce); - środków odurzających lub substancji psychotropowych, - aparatów 
fotograficznych, kamer, sprzętu nagrywającego audio - wideo i rejestrowania za ich pomocą 
koncertów; - zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji organizatora jakiejkolwiek 
działalności handlowej, innej zarobkowej lub promocyjnej na Terenie Imprezy. 

5) Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do 
utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu 
Imprezy, mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo 
postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się 
takich postępowań, organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu 
właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania 
przebiegu imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie 
postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczeniu lub dowodów 
mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu 
imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu 
zniszczeniu. 

6) Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym na widocznym miejscu, 
są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do: 

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie, 
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 
c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia,że osoby te wnoszą lub 
posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 19 Regulaminu, 
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku 
takich uprawnień wezwanie ich do opuszczenia Imprezy,
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym 
się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do 
opuszczenia Imprezy, 
f) 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.), 
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie 
dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 



7) Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z terenu Imprezy osoby, które swoim 
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 

8) Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą 
być wyposażone m. in. w: - ręczne wykrywacze metalu, - wzory identyfikatorów i 
zaproszeń, - inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

9) Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych 
dokonuje przez: - sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny identyfikator, - porównanie 
okazałego dokumentu ze wzorem. 

10) W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, 
których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych 
odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów 
lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania imprezy. 

11) W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych 
niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, 
pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i 
psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w 
przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu 
sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z 
odebranymi przedmiotami. 

12) Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub usunięcia 
osoby z terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą nie przysługuje prawo zwrotu 
opłaty wniesionej za możliwość rozstawienia stoiska handlowego lub promocyjnego, ani 
inne roszczenia. 

13) Sprzęt obsługujący Imprezę, ulokowany jest na Terenie Imprezy: sceny koncertowe, sprzęt 
nagłośnieniowy i oświetleniowy itp. 

14) Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy: Scena (z zapleczem technicznym), miejsca 
dla publiczności, punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne. 

15) Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez: 
a) pracownicy obsługi, Służby porządkowe i organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego 
sprzętu gaśniczego i źródeł wody oraz zasady postępowania na wypadek pożaru; 
b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu 
alarmowania straży pożarnej, zasad podręcznego sprzętu gaśniczego i udzielania pierwszej pomocy 
medycznej. 

16) W czasie Imprezy organizator oraz Uczestnicy imprezy, a ponadto inne osoby przebywające 
na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

IVa DOTKOWE ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA 
TERENIE PARKU MASZYN (Sektor C)

1. Park Maszyn (sektor C) jest to utwardzony plac przed stajnią. 
2. Park Maszyn działa od godziny 16:30 do godziny 23:30.
3. Na terenie sektora C obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się motocyklami lub 

innymi pojazdami w sposób mogący stanowić niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, 
zdrowia lub mienia innych osób. 

4. Parkowanie motocykli (motorowerów) oraz innych pojazdów na terenie imprezy możliwe 
jest wyłącznie w obszarze Parku Maszyn i zgodnie z poleceniami osób kierujących 
parkowaniem pojazdów.

5. Każdy uczestnik opuszczający teren imprezy na motocyklu (motorowerze) zobowiązany jest 
do jazdy w kasku. 

6. Park Maszyn jest miejscem ogólnodostępnym dla uczestników imprezy.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników w Parku 



Maszyn. 
8. Na terenie Parku Maszyn obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
9. Osoby niestosujące się do regulaminu, poleceń osób kierujących parkiem maszyn, służb 

porządkowych i organizatorów będą niezwłocznie wydalane z  terenu stajni. 
10. Każdy uczestnik imprezy przebywający w Parku Maszyn ponosi pełną odpowiedzialność za 

skutki swoich działań, w tym w szczególności odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę 
wyrządzoną innym osobom lub ich mieniu.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY
 

1) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
2) Organizator zastrzega 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. 

3) Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na 
ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. 
Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. 

4) Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub 
reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek 
osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie 
rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz 
promocyjnych. 

VI. REKLAMACJE 

1) Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od 
dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora. MIEJSKO-
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY ul. Sienkiewicza 29 16-
070 Choroszcz 

2) Organizator rozpoznaje reklamacje złożone w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia. 
Organizatorowi osobiście lub listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać 
dowód nadania listu poleconego. 

3) Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której 
mowa w niniejszym rozdziale regulaminu. 

VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY 

1) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub 
Regulaminu przez Organizatora lub Służby porządkowe, podlega karze aresztu, 
ograniczenia wolności albo grzywny. 

2) Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały 
wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze 
aresztu albo ograniczenia wolności. 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Status sponsora imprezy nadaje wyłącznie Organizator. 
2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje 

się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie 
zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na 
występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, 



awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, 
działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie 
formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

3) Niniejszy regulamin jest dostępny: - na oficjalnej stronie internetowej Organizatora, pod 
adresem: www.kultura.choroszcz.pl - w siedzibie Organizatora (Choroszcz, ul. Sienkiewicza 
29), a w dniu imprezy w namiocie ustawionym na Terenie Imprezy, i u osób z 
Identyfikatorem „Organizator” podczas trwania Imprezy. 

4) Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 37 na piśmie, 
przesyłką poleconą, ewentualnie pocztą elektroniczną na adres e-mail:kultura@choroszcz.pl

5) Zmiany Regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej 
www.kultura.choroszcz.pl 

6) Służby porządkowe mogą wydać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p-poż. zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

7) 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy. 8 . 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 17sierpnia 2015 roku. Choroszcz, dnia 17 sierpnia 
2015 

 

Załącznik nr 1 - Szkic sytuacyjny terenu.

A – SCENA z zapleczem technicznym
B – Miejsce dla publiczności
C – PARK MASZYN
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