
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ 

 

„Uroczystość z okazji 100-lecia ZSOW” 

 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) opracowano na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanych dalej „ustawą”). 

2. Organizatorem imprezy jest Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysław Reymonta 

zwanym dalej „Organizatorem”. Osobą odpowiedzialną za imprezę ze strony Organizatora jest 

Dyrektor Szkoły. 

3. Regulamin dotyczy imprezy masowej: „Uroczystość z okazji 100-lecia ZSOW”, która będzie 

miała miejsce w dniu 12.12.2018r. na terenie szkoły przy ul. Lwowskiej 11 w Lublinie w godz. od 

10
30

 do 15
00

 

4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały 

na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na terenie szkoły  

w czasie trwania imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu. 

5. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad 

zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z budynku szkoły, w którym 

przeprowadzana jest impreza. 

6. Impreza ma charakter otwarty. Przeznaczona jest dla uczniów, ich rodziców i opiekunów, 

absolwentów szkoły, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. 

7. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązani 

zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie,  

a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu oraz stosować się do zaleceń 

przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

8. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: 

 broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

 materiałów wybuchowych, 

 wyrobów pirotechnicznych, 

 materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

 napojów alkoholowych, 

 środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.  

9. Zabrania się dewastacji i niszczeniu obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń  

i przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły 

10. Uczestnicy imprezy, którzy znajdują się na terenie szkoły zobowiązani są stosować się do 

regulaminów szkolnych. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu 

fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych  

i promocyjno-marketingowych.  

12. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego 

wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań 

dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora 

(www.zsow.lublin.pl, www.facebook.com/zsowlublin/ ), w innych elektronicznych środkach 

przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora oraz  

w publikacjach Organizatora.  



13. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas 

trwania imprezy poprzez m.in.: 

 obsługę porządkową i obsługę informacyjną odpowiednio oznaczoną, 

 udostępnienie pomocy medycznej (pielęgniarka szkolna) 

14. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia podczas imprezy każdy 

zobowiązany jest: 

 powiadomić organizatora, 

 powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia 

 organizator imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb 

ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ewakuacji 

15. Niniejszy regulamin jest dostępny: 

 na stronie internetowej organizatora: www.zsow.lublin.pl 

 w siedzibie organizatora 

 w punkcie informacyjnych na terenie imprezy w czasie jej trwania  

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2018 roku i przestaje obowiązywać po 

zakończeniu imprezy. 

Organizator  

  


