
REGULAMIN 

IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ KIELECKI KLUB SPORTOWY KARATE 

1. Organizatorem imprezy masowej w Hali Legionów, mieszczącej się przy ulicy Leszka Drogosza 2 w 
Kielcach, jest Kielecki Klub Sportowy Karate 

2. Właścicielem Hali Legionów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach. 
3. Organizator imprezy masowej jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom na imprezie 

oraz porządku podczas trwania imprezy, zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 
20 marca 2009 r. ( Dz. U. Z 2015 roku poz. 2139 z dnia 18.12.2015 r.) 

4. Korzystanie z Hali Legionów jest dozwolone dla wszystkich pod warunkiem posiadania biletu wstępu, 
karnetu, innego dokumentu uprawniającego do wejścia lub identyfikatora wydanego przez 
Organizatora, przestrzegania regulaminu imprezy, regulaminu terenu oraz zasad bezpieczeństwa i 
porządku w miejscu publicznym. 

5. Osoby obecne na terenie imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie. 

6. Podczas trwania imprezy masowej osobom obecnym na imprezie zabrania się wnoszenia: 
• Ręczne miotacze gazu 
• Broń i noże 
• Pałki zwykłe i teleskopowe 
• Scyzoryki 
• Parasolki z ostrym końcem 
• Materiały pirotechniczne np. petardy, zimne ognie, race itp. 
• Benzyna/gaz do zapalniczki 
• Łańcuchy 
• Duże przedmioty metalowe 
• Alkohol 
• Środki psychotropowe 
• Środki odurzające 
• Strzykawki z igłami (jeśli nie ma zaświadczenia od lekarza) 
• Tabletki luzem lub w otwartym opakowaniu (nieotwarte pojemniki i paski z tabletkami dozwolone) 
• Aparaty fotograficzne z zoomem optycznym powyżej 6x + aparaty profesjonalne (w tym z 
wymiennym obiektywem) i kamery wideo 
• Selfie stick, oraz statywy do aparatów (nie dotyczy przedstawicieli mediów) 
• Perfumy w dużej szklanej butelce  
• Dezodoranty w aerozolu 
• Pojemniki pod ciśnieniem, w tym spraye 
• Lakiery do włosów 
• Żele do włosów  
• Grzebienie zakończone metalowym szpikulcem (zwykłe dozwolone) 

• Duże metalowe pilniczki do paznokci (małe dozwolone) 
• Nożyczki (małe do paznokci dozwolone) 
• Lusterka duże (małe kosmetyczne dozwolone) 
• Krzesełka przenośne turystyczne, drony, deskorolki, hulajnogi 
• Lodówki turystyczne (nie dotyczy zawodników) 
• Kanapki w opakowaniu foliowym aluminiowym w dużych ilościach (pojedyncze sztuki dozwolone) 
• Wszelkiego rodzaju zwierzęta (poza psami przewodnikami dla niewidomych) 
• Termosy 
• Kubki metalowe, szklane lub porcelanowe 
• Napoje w opakowaniu plastikowym, szklanym i w puszce 
• Napoje w opakowaniu kartonowym powyżej 0,33 litra 
• Flagi na drzewcach, trzonkach, masztach i pałąkach (same flagi dozwolone) 
• Ulotki i gazetki reklamowe w dużych ilościach nie związane z imprezą i nie zatwierdzone przez organizatora 
• Transparenty z wulgaryzmami 
• Duże baterie typu R20, R12 „płaskie" („paluszki" AA i AAA dozwolone) 
 



Jeśli masz wątpliwości, to następujące przedmioty można wnosić na teren festiwalu: 
• Gumy do żucia 
• Otwarte opakowania z jedzeniem w niedużych ilościach 
• Powerbanki z kabelkami do ładowania 
 

 
7. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem środków odurzających, alkoholu, 

zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt. 6 regulaminu, odmawiające 
poddaniu się kontroli określonej w pkt. 16 regulaminu oraz osoby, wobec których został wydany zakaz 
klubowy lub została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe. 

8. Podczas imprezy masowej nie będzie prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych.  
9. Dewastacja oraz używanie infrastruktury hali (np. toalet) do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem 

jest niedozwolone.  
10. Organizator imprezy masowej zapewnia bezpieczne i bezkolizyjne opuszczenie terenu imprezy poprzez 

oznaczenie wyjść zgodnie z planem ewakuacji. 
11. Organizator zapewnia obsługę i służby porządkowe w ilości wynikającej z Ustawy o bezpieczeństwie 

imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Z 2015 roku poz. 2139 z dnia 18.12.2015 r.) 
12. Punkt pomocy medycznej w przypadkach niezbędnego udzielenia pomocy znajduję się na terenie 

imprezy i jest wyraźnie oznaczony. 
13. Punkt informacyjny organizatora znajduję się na terenie imprezy i jest wyraźnie oznaczony. 
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy. 
15. Stanowiska gastronomiczne powinny spełniać wymogi określone w Ustawie o obrocie środkami 

spożywczymi w handlu obwoźnym ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnej opinii inspekcji 
sanitarnej. 

16. Służby porządkowe organizatora są uprawnione do: 
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 
b) sprawdzenia biletów, karnetów oraz innych dokumentów uprawniających do wejścia na teren 

imprezy masowej, 
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą przedmioty, o 

których mowa pkt. 6 regulaminu, 
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym 

się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku nie wykonania tych poleceń - 
wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej, 

e) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla 
życia, zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

17. Osoby wchodzące na teren imprezy zobowiązane są bez wezwania pracownika ochrony do okazania 
biletu wstępu, karnetu, innego dokumentu uprawniającego do wejścia lub identyfikatora wydanego 
przez Organizatora. 

18. Dziennikarze i prasa mogą wejść po okazaniu akredytacji prasowej. 
19. Osoby obecne na imprezie masowej zobowiązane są do zajęcia miejsca wyznaczonego na bilecie, 

karnecie lub innym dokumencie upoważniającym do wejścia, wydanym przez Organizatora. 
20. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników 

zabezpieczenia mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. Za względów 
bezpieczeństwa uczestnicy imprezy masowej powinni bezwzględnie podporządkowywać się 
zaleceniom służb porządkowych oraz wykonywać polecenia spikera. 

21. Identyfikator pracownika ochrony zawiera: nr identyfikacyjny i wizerunek twarzy, datę ważności 
identyfikatora, nazwę wystawcy, pieczęć wystawcy i podpis osoby wystawiającej identyfikator. 

22. W przypadku niepodporządkowania się wezwaniom do opuszczenia imprezy masowej członek służby 
porządkowej jest uprawniony do użycia środków przymusu bezpośredniego celem wyprowadzenia 
takiej osoby poza teren imprezy masowej. 

23. W celu zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej mają zastosowanie przepisy z Ustawy o 
bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. ( Dz. U. Z 2015 roku poz. 2139 z dnia 
18.12.2015 r.) 

24. Zabrania się niszczenia urządzeń i wyposażenia znajdującego się na terenie imprezy. 



25. Każdy, kto przebywa na imprezie masowej powinien zachowywać się w sposób niepowodujący 
zagrożenia dla innych uczestników imprezy. 

26. Każdy, kto przebywa na imprezie masowej jest zobowiązany do poszanowania mienia publicznego, 
zieleni, nie zaśmiecania terenu imprezy. 

27. W razie powstania zagrożenia bezpieczeństwa na imprezie masowej należy niezwłocznie powiadomić 
osoby funkcyjne przebywające na terenie imprezy oraz stosować się do nakazów i poleceń 
wydawanych przez służby ratownicze i porządkowe. 

28. Za nie przestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna. 
29. Regulamin będzie udostępniony uczestnikom imprezy na stronie internetowej organizatora i poprzez 

jego wywieszenie przy wejściach na teren imprezy. 
 

           ORGANIZATOR 

 

          ………………………….. 

 
 


