REGULAMIN
BARWNEGO POCHODU STUDENCKIEGO 2019

§1 Postanowienie ogólne
1. Barwny Pochód studencki odbędzie się dnia 23 maja 2019 r. w Rzeszowie.
2. Barwny Pochód stanowi integralną część VII Podkarpackiego Festiwalu KultURalia
organizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski.
3. Barwny

Pochód

polega

na

przemarszu

uczestników

wyznaczoną

przez

Organizatora trasą.
4. Organizatorem Barwnego Pochodu jest Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą przy: Al.
T. Rejtana 16C, Rzeszów 35-959 (zwany dalej Organizatorem).
5. Organizatora reprezentuje Koordynator Barwnego Pochodu (zwany dalej
Koordynatorem), który organizuje, przeprowadza oraz rozwiązuje Barwny Pochód.

§2 Plan Barwnego Pochodu
1. Korowód rozpoczyna się o godzinie 16:00, wymarszem uczestników Barwnego
Pochodu z pod budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy ulicy Rejtana 16C
w Rzeszowie.
2. Rozpoczęcie Barwnego Pochodu ogłasza jego Koordynator.
3. Przybycie Barwnego Pochodu jest planowane na godzinę 17:00 przy ulicy Rynek
w Rzeszowie.
4. W godzinach 17:15 do 18:45 na ul. Rynek w Rzeszowie odbędą się koncerty,
wydarzenia sportowo-kulturalne oraz przekazanie kluczy do miasta przez
Prezydenta Rzeszowa Organizatorom.
5. O godzinie 18:50 planowany jest wymarsz Barwnego Pochodu z ul. Rynek
w Rzeszowie.
6. Barwny Pochód będzie przemieszczał się trasą wyznaczoną przez Organizatora,
w kierunku Al. T. Rejtana 5.
7. Po dotarciu Barwnego Pochodu do wyznaczonego miejsca, Koordynator ogłosi
uczestnikom decyzję o rozwiązaniu Barwnego Pochodu.
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§3 Przebieg Barwnego Pochodu
1. Służby porządkowe Barwnego Pochodu za pomocą lin oraz taśm wyznaczą pole
w obrębie którego uczestnicy Barwnego Pochodu mogą maszerować.
2. Po dotarciu na ul. Rynek w Rzeszowie, pole wyznaczone przez liny i taśmy przestaje
obowiązywać uczestników Barwnego Pochodu.
3. W okolicach godziny 18:50 Organizatorzy za pomocą Służby Porządkowej
Barwnego Pochodu ponownie sformułują pole za pomocą lin lub taśm, w obrębie
którego Uczestnicy Barwnego Pochodu mają przemaszerować do miejsca,
w którym odbędzie się Finał Koncertowy VII Podkarpackiego Festiwalu KultURalia
2019 znajdującego się przy Al. T. Rejtana 5.

§4 Warunki uczestnictwa w Barwnym Pochodzie
1. Uczestnikiem Barwnego Pochodu uważa się każdą osobę fizyczną znajdującą się
w kolumnie Barwnego Pochodu, której granice wyznaczone są linami i taśmami,
o których mowa w § 3.
2. Uczestnicy Barwnego Pochodu poruszający się przy pomocy mechanicznych
środków komunikacji lub innymi środkami transportu w kolumnie Barwnego
Pochodu są zobowiązaniu do poruszania się w kolumnie według zaleceń
Koordynatora.
3. Uczestnicy Barwnego Pochodu są zobowiązani do przestrzegania prawa, dobrych
obyczajów oraz niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnicy Barwnego Pochodu są zobowiązani do wykonywania poleceń
Koordynatora, jego służb porządkowych a także Policji, Straży Pożarnej, innych
państwowych służb ratowniczych, a także upoważnionych przedstawicieli Urzędu
Miasta Rzeszowa.
5. Uczestnicy Barwnego Pochodu są zobowiązani do marszu w polu wyznaczonym
przez Organizatora i jego służby porządkowe, zgodnie z § 3.
6. Udział w Barwnym Pochodzie jest jednoznaczny ze zgodą uczestników na
utrwalenie i nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku przez Organizatora (na
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zdjęciach i filmach z Barwnego Pochodu) w celu dokumentacji, promocji i reklamy
Uniwersytetu Rzeszowskiego, w tym kolejnej edycji Podkarpackiego Festiwalu
KultURalia i Barwnego Pochodu. Uczestnicząc w Barwnym Pochodzie, Uczestnik
przyjmuje do wiadomości, iż zgoda, o której mowa powyżej obejmuje wykorzystanie
jego wizerunku bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego
zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym.
7. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności
zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk zgodnie z § 4 ust. 6.
8. Wstęp na teren Barwnego Pochodu przysługuje wszystkim osobom spełniającym
warunki niniejszego Regulaminu.
9. Każdy z uczestników powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
10. Osoby małoletnie, poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie na wyłączną
odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę oraz pod ich nadzorem.
11. Organizator Imprezy, Koordynator Barwnego Pochodu, przedstawiciel Służby
Porządkowej lub Kierownik do Spraw Bezpieczeństwa może usunąć z terenu
Barwnego Pochodu lub odmówić wstępu na Barwny Pochód:

a) osobie, której dane znajdują się w bazie danych dotyczącej bezpieczeństwa
imprez masowych,
b) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę
masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach
przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego
w związku z warunkowym zawieszeniem wykonywania kary pozbawienia
wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982 r. nr 35
poz. 228 ze zm.), a także osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny
w przedmiocie zakazu wstępu na imprezę masową,
c) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, do których uprawniona jest
Służba Porządkowa lub Służba Informacyjna,
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d) osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub innych podobnie działających środków lub substancji, jeżeli
jest to zauważalne i możliwe do zidentyfikowania,
e) osobie posiadającej broń, amunicję lub inne niebezpieczne przedmioty,
materiały

wybuchowe,

wyroby

pirotechniczne,

materiały

pożarowo

niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe lub inne
substancje podobnie działające,
f) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego i/lub
Barwnego Pochodu oraz Uczestników Barwnego Pochodu,
g) osobie, która narusza niniejszy Regulamin, w tym w szczególności zakazy
wskazane w §4 ust.14, czy też nie stosującej się do poleceń wydawanych przez
Służbę Porządkową wskazanych w §7 niniejszego Regulaminu,
h) osobie, która utrudnia ustalenie swojej tożsamości lub odmawia poddania się
kontroli (w szczególności sprawdzeniu legitymacji, przeglądaniu zawartości
bagaży lub odzieży),
i) osobie, wobec której istnieją obawy, że może stworzyć niebezpieczeństwo dla
innych Uczestników Barwnego Pochodu,
j) osobie niepełnoletniej, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
12. Organizator Barwnego Pochodu, Kierownik do spraw Bezpieczeństwa lub
przedstawiciel Służby Porządkowej może odmówić wstępu na Barwny Pochód
osobie, która chce wnieść na teren Barwnego Pochodu napoje alkoholowe lub
bezalkoholowe.
13. Osoby odmawiające poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania
na Barwnym Pochodzie legitymowania lub nie posiadające dokumentów
umożliwiających ustalenie ich tożsamości nie będą wpuszczane na teren Barwnego
Pochodu lub zostaną z niej usunięte. Na teren Barwnego Pochodu nie będę
wpuszczane również osoby, które nie wyraziły zgody na sprawdzenie przez Służbę
Porządkową, odzieży lub bagażu wnoszonych na teren Barwnego Pochodu.
14. Zabrania się podczas Barwnego Pochodu:
a) Przekraczania wyznaczonej przez służby porządkowe linii lub taśmy
wyznaczającej kolumnę Barwnego Pochodu,
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b) Podchodzenia do pojazdów znajdujących się w ruchu na odległość mniejszą
niż 10 m z przodu i 10 m z tyłu,
c) Przebywania na platformie znajdującej się w ruchu, bez zgody Koordynatora
Barwnego Pochodu,
d) wchodzenia na lub przechodzenia przez budowle lub urządzenia
nieprzeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury,
zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty
wszelkiego rodzaju oraz dachy,
e) wchodzenia na obszary niezgodne z Regulaminem, które są niedopuszczone
dla Uczestników Barwnego Pochodu (np. strefy specjalne, zaplecze sceny,
pomieszczenia wewnętrzne i służbowe)
f) stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem
Uczestników Barwnego Pochodu lub innych osób,
g) rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, w szczególności w kierunku
innej osoby lub terenu wokół sceny,
h) używania wulgarnego obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych
piosenek lub naruszających dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób,
i) rozniecania

ognia,

posiadania

i

zapalania

środków

wybuchowych,

pirotechnicznych lub innych środków łatwopalnych,
j) pisania na budynkach, urządzeniach lub drogach, a także ich malowania lub
oklejania,
k) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi
i zaśmiecania terenu Barwnego Pochodu,
l) wnoszenia

napojów

alkoholowych

i

bezalkoholowych,

artykułów

spożywczych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
m) zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych,
n) niszczenia urządzeń lub budynków znajdujących się na terenie Barwnego
Pochodu,
o) wyrażania lub rozpowszechniania treści o charakterze rasistowskim,
ksenofobicznym lub innych naruszających godność ludzką,
p) tamowania przejść i dróg ewakuacyjnych,
q) nagrywania przebiegu Barwnego Pochodu bez zgody Organizatora,
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r) noszenia ubrań z elementami klubów sportowych, partii politycznych,
nielegalnych organizacji, a także ubrań reklamujących narkotyki lub inne
podobnie działające substancje.
15. Współsprawstwo,

pomocnictwo

lub

podżeganie

do

popełnienia

czynów

zabronionych przepisami prawa lub niniejszego Regulaminu, jest traktowane jako
naruszenie niniejszego Regulaminu.
1. Zabrania się wnoszenia lub posiadania na terenie Imprezy:
a) Broni, amunicji lub innych niebezpiecznych przedmiotów (decyzję o uznaniu
przedmiotu za niebezpieczny podejmuje Służba Porządkowa),
b) materiałów wybuchowych,
c) wyrobów pirotechnicznych,
d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
e) środków odurzających oraz substancji psychotropowych lub innych podobnie
działających substancji,
f) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
g) materiałów reklamowanych bez pisemnej zgody Organizatora.
16. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie
przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że może on być użyty w celu
popełnienia czynu zabronionego na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu. Decyzję w tym zakresie podejmuje
Służba Porządkowa.
17. Zabrania się również wnoszenia na teren Imprezy napojów alkoholowych,
bezalkoholowych, artykułów spożywczych, środków odurzających lub substancji
psychotropowych.
18. Zabrania się wprowadzania na teren Imprezy zwierząt (z wyjątkiem psów
przewodników) oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek
działalności handlowej lub innej działalności zarobkowej i niezarobkowej na terenie
Imprezy.
19. W sytuacji wykrycia przez Uczestnika Barwnego Pochodu pożaru lub innego
zagrożenia, jest on zobowiązany do powiadomienia o zagrożeniu Służby
Porządkowej, stosowaniu się do poleceń wydanych przez Służbę Porządkową oraz
do zachowania spokoju.
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20. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie
podczas Barwnego Pochodu jest zabronione.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie
Barwnego Pochodu przez jej Uczestników.
22. Uczestnicy Barwnego Pochodu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na
terenie Barwnego Pochodu, zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora,
Komitetu Organizacyjnego Barwnego Pochodu, upoważnionych przedstawicieli
Organizatora, Służby Porządkowej, a w szczególności Kierownika do Spraw
Bezpieczeństwa.
23. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani:
a) nie zakłócać porządku publicznego,
b) przestrzegać

postanowień

Regulaminu

oraz

innych

przepisów

obowiązujących na terenie Barwnego Pochodu,
c) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych
lub służb informacyjnych zabezpieczających Barwny Pochód dokument
uprawniający do wejścia i przebywania na Imprezie i/lub dokument
tożsamości,
d) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie
Barwnego Pochodu,
e) stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez Służby
Porządkowe i Służby Informacyjne Organizatora, a w przypadku
interwencji funkcjonariuszy Policji lub innych uprawnionych służb i organów –
do wykonywania ich poleceń.
§5 Koordynator Barwnego Pochodu
1. Koordynator Barwnego Pochodu jest wyznaczony przez Przewodniczącego
Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2. Koordynator

Barwnego Pochodu reprezentuje Organizatora w procesie

organizacji, przeprowadzenia oraz rozwiązania Barwnego Pochodu.
3. Koordynator ogłasza decyzję o rozpoczęciu Barwnego Pochodu, nadzoruje jego
przebieg oraz ogłasza decyzję o rozwiązaniu Barwnego Pochodu.
Strona 7 z 13

4. Aby zapewnić prawidłowy przebieg Barwnego Pochodu Organizator oraz
Koordynator współpracują z Urzędem Miasta Rzeszowa, Policją, Strażą Pożarną
oraz innymi państwowymi służbami ratowniczymi, a także innymi służbami
i organami zaangażowanymi w organizację oraz przebieg Barwnego Pochodu
z mocy prawa.

§6 Uprawnienia koordynatora
1. Koordynator ogłasza decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu Barwnego Pochodu.
2. Koordynator w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Barwnego Pochodu
oraz bezpiecznego i prawidłowego przebiegu Barwnego Pochodu, jest uprawniony
do wydawania poleceń uczestnikom Barwnego Pochodu.
3. Koordynator w przypadku powzięcia informacji o jakimkolwiek niebezpieczeństwie,
które może zagrozić życiu, zdrowiu Uczestników Barwnego Pochodu lub mienia
miasta lub mienia Organizatora może podjąć decyzję o natychmiastowym
rozwiązaniu Barwnego Pochodu, w tym przypadku Uczestnicy Barwnego Pochodu
będą zobowiązani do rozejścia się.
4. Koordynator jest upoważniony do wykluczenia poszczególnych uczestników
Barwnego Pochodu jeśli ich nieprawidłowe zachowanie stwarza niebezpieczeństwo
dla życia, zdrowia lub mienia Organizatora, miasta lub innych uczestników
Barwnego Pochodu.
5. Koordynator jest upoważniony do wykluczenia z Barwnego Pochodu każdego
uczestnika, który nie przestrzega niniejszego Regulaminu.
6. Koordynator kieruje działaniami podległej mu służby porządkowej Barwnego
Pochodu.

§7 Kierownik do Spraw Bezpieczeństwa, Służba Porządkowa
i Służba Informacyjna
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1. Przez osobę Kierownika do Spraw Bezpieczeństwa należy rozumieć osobę
wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa uczestnikom Barwnego Pochodu.
2. Członkowie Służby Porządkowej działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku
publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej. Jest to grupa osób,
powołana przez Kierownika do Spraw

Bezpieczeństwa Szefem Służby

Porządkowej jest Kierownik do Spraw Bezpieczeństwa.
3. Członkami Służby Porządkowej są przede wszystkim pracownicy agencji ochrony
osób i mienia, posiadający odpowiednie kwalifikacje.
4. Kierownik do Spraw Bezpieczeństwa, Członkowie Służby Porządkowej oraz
Członkowie

Służby

Informacyjnej

posiadają identyfikatory umieszczone

w widocznym miejscu, zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny
i wizerunek twarzy, termin ważności oraz pieczęć i podpis wystawcy. Organizator
prowadzi ewidencję wydanych identyfikatorów.
5. Służby Porządkowe, legitymujące się wspomnianym wyżej identyfikatorem, są
upoważnione do:
a) sprawdzania i stwierdzenia uprawnień osób do przebywania na Imprezie,
a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do
opuszczenia Barwnego Pochodu,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że
osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty,
materiały

wybuchowe,

niebezpieczne,

napoje

wyroby

pirotechniczne,

alkoholowe,

środki

materiały

odurzające

lub

pożarowo
substancje

psychotropowe,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny
lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania
takich poleceń- wezwania ich do opuszczenia Barwnego Pochodu,
e) wyprowadzenia z terenu Barwnego Pochodu osoby lub osób zachowujących się
niezgodnie z niniejszym Regulaminem,
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego
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mienia i dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów
zabronionych.
6. Służby Porządkowe są obowiązane:
1) odmówić wstępu na Barwny Korowód:
a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę
masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach
przeprowadzania imprez masowych,
b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,
c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy,
d) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w § 7 ust.5, lit. ac,
e) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
f) osobie posiadającej broń lub inne przedmioty uznane za niebezpieczne, a także
materiały wybuchowe,
g) osobie posiadającej napoje alkoholowe, środki lub substancje odurzające,
h) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób
stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa porządku publicznego.
1a) odmówić wstępu na Barwny Pochód osobie nieposiadającej biletu wstępu lub
innego dokumentu uprawniającego do przebywania na Barwnym Pochodzie,
2) usunąć z miejsca przeprowadzania Barwnego Pochodu osoby, które swoim
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie
z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem Barwnego Pochodu,
3) usunąć z miejsca przeprowadzania Barwnego Pochodu osoby, o których mowa
w § 4 ust. 13.
7. Służby informacyjne są obowiązane do:
1)informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych
przez Organizatora lub służby ratownicze;
2) informowania o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, gastronomicznych
i sanitarnych;
3) nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w Imprezie;
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4) niedopuszczania Uczestników Imprezy do miejsc nieprzeznaczonych dla
publiczności;
5) niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania
niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich
Służb Porządkowych;
6) obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania
nadmiernemu zagęszczeniu osób;
7) pilnowania przestrzegania postanowień Regulaminu oraz innych przepisów
obowiązujących na terenie Barwnego Pochodu ;
8) reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w Barwnym Pochodzie.

8. Służby Porządkowe za zgodą Organizatora mogą wydawać własne instrukcje
bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, jeśli jest to niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa i porządku w czasie
trwania Barwnego Pochodu.
9. Służbę Informacyjną stanowi grupa wolontariuszy powołanych przez Organizatora.
Szefem Służby Informacyjnej jest Kierownik Biura VII Podkarpackiego Festiwalu
KultURalia 2019.
10. Członkowie Służby Informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników
Barwnego Pochodu, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych
rozwiązaniach organizacyjnych.

§ 8 Przepisy karne
1. Informuje się, iż przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. z 2009 r. nr 62 poz. 504 ze zm.) wprowadzają kary za
niestosowanie się do jej przepisów, na których oparty został niniejszy Regulamin.
Zgodnie z nim:
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a) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania, wydanego na podstawie
niniejszej ustawy przez służby porządkowe lub służby informacyjne, w czasie
i w miejscu imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie
niższej niż 2000 zł. Tej samej karze podlega, 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;
b) 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;
c) Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje
alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł;
d) Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej
bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym
zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł;
e) Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21
maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 oraz z 2018 r. poz. 106, 138,
651 i 730), 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. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, chociażby nie stanowiły
własności sprawcy.
f) Kto w czasie trwania 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;
g) 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
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sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek
dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;
h) Karze, o której mowa w ust. 1 lit. g, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania
imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub
służby informacyjnej;
i) Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1 lit. f-h, używa elementu
odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub istotnego
utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek
dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5;
j) Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając niebezpiecznego
przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na
członka służby porządkowej lub służby informacyjnej w czasie i w miejscu trwania
imprezy masowej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 5;
§9 Postanowienia końcowe
1. Koordynator Barwnego Pochodu nie jest jego Organizatorem.
2. Koordynator

jest

jedynie

upoważniony

przez

Organizatora

do

jego

reprezentowania w czasie organizacji, przebiegu i rozwiązaniu Barwnego Pochodu.
3. Odpowiedzialność za organizację, przebieg i rozwiązanie Barwnego Pochodu
ponosi Organizator.
4. Za szkody powstałe w związku ze sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami
zachowaniem uczestników Barwnego Pochodu, odpowiadają uczestnicy (sprawcy
powstałych szkód).
5. Każdy z Uczestników Barwnego Pochodu powinien się zapoznać z niniejszym
Regulaminem.
6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio
Regulamin VII Podkarpackiego Festiwalu KultURalia 2019 oraz powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
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