REGULAMIN TERENU ODBYWNIA SIĘ IMPREZY MASOWEJ
1. Organizatorem imprezy masowej „URSYNALIA 2022” w dniach 3 i 4 czerwca
2022 r. jest Fundacja Inicjatyw Akademickich PAIDEIA, ul. Bankowa 12A, 40007 Katowice. Impreza odbywa się na podstawie określonego programu
artystycznego.
2. Miejscem imprezy masowej jest wydzielona część starego kampusu Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – terenie zielonym przy w Warszawie przy
ul. Nowoursynowska 166.
3. Organizator imprezy masowej jest zobowiązany do zapewnienia
bezpieczeństwa osobom na imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy
zgodnie i na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz.U.2019.2171).
4. Bezpośrednio za zabezpieczenie i bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu
i w czasie jej trwania odpowiada Biuro Ochrony Businessu Sp. z o.o., Ćmiłów
38, 20-388 Lublin, NIP: 713-310-67-35, która skieruje wymaganą
i wykwalifikowaną liczbę pracowników służby ochrony.
5. Impreza masowa „URSYNALIA 2022” w dniach 3 i 4 czerwca 2022 r. jest
biletowana i dostępna dla uczestników po okazaniu dokumentu tożsamości
rozumianego jako dowód osobisty, paszport, legitymację studencką oraz
legitymację szkolna.
6. Uczestnicy imprezy masowej mogą przebywać na terenie imprezy od godziny
jej rozpoczęcia tj. 18:00 do godziny jej zakończenia tj. 2:00 – po czym powinni
opuścić miejsc imprezy bez zbędnej zwłoki.
 Korzystanie z terenu imprezy masowej jest dozwolone dla osób pod warunkiem
przestrzegania regulaminu imprezy masowej, regulaminu terenu orasz zasad
bezpieczeństwa i porządku na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego.
7. Nie będą wpuszczane na imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które
odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na
imprezie - legitymowania (lub nie posiadają dokumentów umożliwiających
ustalenie tożsamości), przeglądania odzieży i/lub bagażu.
8. Podczas trwania imprezy masowej uczestnikom przebywającym na ternie
imprezy zabrania się:
a) wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów
pożarowo niebezpiecznych,
b) wnoszenia i spożywania alkoholu – poza miejscami do tego
wyznaczonymi,
c) zażywania i posiadania środków odurzających jak narkotyki i dopalacze,
d) używania elementów odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub
istotnego utrudnienia rozpoznania osoby,

e) rzucania przedmiotami w kierunku uczestników imprezy, używania
wskaźników laserowych, dronów, a także składanych krzesełek,
f) dokonywania rejestracji audiowizualnej podczas koncertów,
g) rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do
tego wyznaczonymi,
h) prowokowania innych uczestników imprezy masowej do działań
zagrażających bezpieczeństwu tej imprezy,
i) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami oraz zaśmiecania
terenu imprezy,
j) wprowadzania na teren imprezy zwierząt,
k) stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem
innych jej uczestników imprezy masowej,
l) wnoszenia i umieszczania flag, transparentów lub tablic nie będącej
w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym
rozmiarem wielkość 1m²
lub innych przedmiotów, które mogą
uniemożliwiać lub utrudniać pełne uczestnictwo w Imprezie innym
Uczestnikom,
m) ograniczać widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia
i bramy ewakuacyjne lub stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na
zdrowiu (np. parasole ze szpikulcem),
n) zabrania się spożywania alkoholu oraz hałasowania w pobliżu pasieki
sąsiadującej z terenem imprezy masowej,
o) wjazdu na teren imprezy pojazdów jednośladowych tj: motocykl, skuter,
hulajnoga, rower.
9. Uczestnicy imprezy masowej mają obowiązek zachowywać się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie,
a w szczególności przestrzegać treści regulaminu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia na imprezę każdej osoby
bez podania przyczyn, a w szczególności osób nietrzeźwych lub będących pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających albo substancji
psychotropowych, mającymi zakryte twarze w sposób uniemożliwiający ich
identyfikację, a także osób stwarzających potencjalne zagrożenie dla porządku
publicznego - decyzję nie wpuszczenia lub usunięcia osoby podejmuje
kierownik do spraw bezpieczeństwa.
11. 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
na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku,
w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
12. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów.

13. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na
terenie imprezy powinny:
− natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
− unikać paniki,
− stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
− kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
− nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
14. Na terenie imprezy masowej w części koncertowej obowiązuję całkowity zakaz
spożywania napojów alkoholowych.
15. Niniejszy Regulamin udostępniony jest w widoczny sposób przed wejściem na
teren imprezy masowej „URSYNALIA 2022”.

