REGULAMIN OBIEKTU IMPREZY MASOWEJ NA
PŁYCIE RYNKU W RZESZOWIE
X PODKARPACKEIGO FESTIWALU „KULTURALIA 2022”
(dalej: „Regulamin Obiektu”)
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin Obiektu określa miejsca przeznaczone i nieprzeznaczone dla Uczestników,
określa zasady wstępu na teren obiektu oraz zasady zachowania się osób obecnych na terenie
obiektu.
2. Organizatorem jest Uniwersytet Rzeszowski, z siedzibą w Rzeszowie, przy al. Rejtana 16C,
35-959 Rzeszów (dalej: „Organizator”), który realizuje swoje uprawnienia i obowiązki przez
Komitet Organizacyjny.
3. Na płycie Rynku w Rzeszowie odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r. X Podkarpacki Festiwal
„Kulturalia 2022” (dalej: „Impreza”). Teren obiektu na którym odbędzie się Impreza został
odpowiednio oznaczony i zabezpieczony przez Organizatora.
4. Organizator oświadcza, że posiada zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
wydane w drodze decyzji administracyjnej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
§2
Uczestnik
1. Każda osoba przebywająca na terenie obiektu w czasie trwania Imprezy jest jej
Uczestnikiem.
2. Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie za zgodą i pod opieką
przedstawiciela ustawowego.
3. Organizator lub podmiot przez niego uprawniony może żądać okazania dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz wiek Uczestnika.
4. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu od rozpoczęcia do zakończenia Imprezy
w danym dniu.
5. Po zakończeniu Imprezy Uczestnicy zobowiązani są do opuszczenia bez zbędnej zwłoki
terenu obiektu.
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§3
Teren Imprezy
1. Organizator wyznacza następujące strefy na terenie obiektu:
1) teren imprezy masowej – widownia, miejsca stojące (strefa otwarta),
2) zaplecze techniczno-socjalne (strefa zamknięta).
2. Uczestnicy mogą przebywać w miejscu o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
3. W strefie o której mowa w ust. 1 pkt 2 mogą przebywać osoby upoważnione, posiadające
odpowiedni identyfikator lub opaskę wydaną przez Organizatora według zasad przez niego
przyjętych.
4. Na terenie obiektu zabrania się sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów
alkoholowych.
§4
Zasady wstępu na Teren Imprezy
1. Wstęp na teren obiektu jest darmowy.
2. Zabrania się wnoszenia lub posiadania na terenie obiektu:
1) broni, amunicji lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
2) materiałów wybuchowych,
3) wyrobów pirotechnicznych,
4) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
5) środków odurzających oraz substancji psychotropowych lub innych podobnie
działających substancji,
6) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących.
3. Decyzję o sklasyfikowaniu przedmiotu posiadanego przez Uczestnika za przedmiot
spełniający przesłanki wskazane w ust. 1 pkt 1-6 podejmuje Organizator za pośrednictwem
odpowiednich służb na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz
powszechnie znanych standardów.
4. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu napojów alkoholowych, bezalkoholowych oraz
artykułów spożywczych.
5. Zabrania się wprowadzania na teren obiektu zwierząt, chyba że Organizator postanowi
inaczej.
6. Organizator za pośrednictwem odpowiednich służb nie wpuszcza na teren obiektu:
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1) Osoby, 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969), a także osobie,
wobec której został wydany zakaz zagraniczny w przedmiocie zakazu wstępu na
imprezę masową;
2) Osoby znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
3) Osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające
zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego i/lub Imprezy oraz jej
Uczestników;
4) Osoby odmawiającej poddania się czynnością sprawdzenia uprawnień do wejścia na
teren obiektu;
5) Osoby nie wyrażające zgody na sprawdzenie odzieży i/lub bagażu;
6) Osoby, która nie posiada lub nie zgadza się na okazanie dokumentu o którym mowa
w § 2 ust. 3;
7) Osoby nie spełniającej obowiązków o których mowa § 5 ust. 1-2.;
8) Osoby, która posiada i/lub posługuje się przedmiotami o których mowa w § 4 ust. 2, 4,
5.
§5
Zasady zachowania Uczestników na Terenie Imprezy
1. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do zachowania się zgodnego z prawem, dobrymi
obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także do powstrzymania się od
jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu Imprezy lub osób przebywających
na terenie obiektu w czasie jej trwania
2. Uczestnicy są zobowiązani:
1) nie zakłócać porządku publicznego,
2) przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
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3) przestrzegać postanowień Regulaminu, Regulaminu Obiektu oraz innych przepisów
obowiązujących na terenie obiektu,
4) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie odpowiednich służb
dokument uprawniający do wejścia i przebywania na Imprezie i/lub dokument
tożsamości,
5) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie obiektu,
6) stosować się do poleceń o charakterze porządkowym wydawanych przez
Organizatora za pośrednictwem odpowiednich służb.
3. W sytuacji wykrycia przez Uczestnika pożaru lub innego zagrożenia, jest on zobowiązany
do powiadomienia o zagrożeniu Organizatora lub jego przedstawicieli oraz do stosowania się
do poleceń wydanych przez odpowiednie służby.
4. Na terenie obiektu w czasie trwania Imprezy zabrania się:
1) 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;
2) rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, w szczególności w kierunku innej
osoby lub terenu wokół sceny;
3) stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem Uczestników
lub innych osób;
4) używania wulgarnego obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek
lub naruszających dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób;
5) rozniecania ognia, posiadania i używania środków wybuchowych, pirotechnicznych
lub innych środków łatwopalnych;
6) pisania na budynkach, urządzeniach lub drogach, a także ich malowania lub oklejania;
7) niszczenia urządzeń lub budynków znajdujących się na terenie obiektu;
8) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi;
9) zaśmiecania terenu obiektu;
10) zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
11) wyrażania lub rozpowszechniania treści o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym
lub innych naruszających godność ludzką;
12) tamowania przejść i dróg ewakuacyjnych.
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§6
Zasady wydalenia z terenu obiektu
Organizator za pośrednictwem odpowiednich służb może usunąć z terenu obiektu:
1) Osoby, które pomimo spełniania przesłanek o których mowa w § 4 ust. 6 znajdują się
na terenie obiektu;
2) Osoby znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków ;
3) Osoby, które posiadają i/lub posługują się przedmiotami o których mowa w § 4 ust. 2,
4, 5.
4) Osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające
zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego i/lub Imprezy oraz jej
Uczestników;
5) Osoby, która narusza niniejszy Regulamin lub inne unormowania wydane przez
Organizatora.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Obiektu jest dostępny dla Uczestników:
1) w siedzibie Komitetu Organizacyjnego Imprezy, przy al. Rejtana 16C, 35-959
Rzeszów, pokój nr 012.
2) przy wejściach na teren obiektu,
3) na stronie internetowej: www.kulturalia.urz.pl.
2. Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Obiektu.
3. Wejście na teren obiektu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu
Obiektu.
4. Regulamin Obiektu został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 z późn. zm.). Wszystkich
Uczestników obowiązują przepisy wskazane ww. ustawie, w tym przepisy o charakterze
porządkowym i karnym.
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Sporządził Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów UR ds. Prawnych wraz z
Komisją Prawną Samorządu Studentów UR
Zatwierdził
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Obiektu

Mapa terenu obiektu
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