
  

REGULAMIN IMPREZY 

pod nazwą: 

KOZIENALIA I MEDYKALIA Z WYSPĄ I WSSP 
LUBELSKIE DNI KULTURY STUDENCKIEJ 

Lublin, ul. Bernardyńska 15, Perła – Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem") został sporządzony i wydany na 

podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 

2015 r., poz. 2139 z późn. zm., dalej jako „Ustawa”). 

2. Regulamin jest wydany przez Organizatora Imprezy pod nazwą: „KOZIENALIA I 

MEDYKALIA Z WYSPĄ I WSSP”, która odbędzie się w dniach 09.05.2019 – 12.05.2019 

roku w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 15 na terenie Perła - Browary Lubelskie S.A. (zwanej 

dalej: „Imprezą"), tj. przez  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. M. Curie-

Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Uniwersytet Medyczny, al. Racławickie 1, 20-059 Lublin i 

Agencja Artystyczna Pionier Art, 21-060 Fajsławice, Fajsławice 270B. 

3. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą 

przebywać na Terenie Imprezy. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy w czasie jej 

trwania obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników Imprezy poprzez 

określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nich z Terenu 

Imprezy, a także urządzeń znajdujących się na tym Terenie. 

5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: 

a) „Organizator” oznacza podmioty działające przez swoich wyznaczonych do tego celu 

przedstawicieli, z siedzibą pod wskazanym adresem: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Uniwersytet Medyczny, al. 

Racławickie 1, 20-059 Lublin i Agencja Artystyczna Pionier Art, 21-060 Fajsławice, 

Fajsławice 270B, posiadających stosowne identyfikatory; 

b) „Sektory" oznacza poszczególne strefy na Terenie Imprezy: (I) Strefa 3,5% czyli teren 

imprezy masowej, (II) Scena Perła Eksport, (III) Strefa Sprzedażowo- Gastronomiczna, (IV) 

Scena StandUP/YT; 

c) „Teren Imprezy" oznacza wyznaczony fragment terenu znajdującego się w użytkowaniu 

Perła – Browary Lubelskie S.A. przy ul. Bernardyńskiej 15 w Lublinie, na którym 

przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, podane do publicznej wiadomości przed 

Imprezą, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów; 



d) „Służby Porządkowe" i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora 

osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się 

identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie 

Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym 

miejscu;  

e) „Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.  

 

II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY: 

6. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym Imprezą.  

7. Wstęp na Teren Imprezy możliwy jest dla osób małoletnich jedynie pod opieką ich 

pełnoletnich opiekunów. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie. 

8. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 6 powyżej 

Organizator odmówi wstępu na Teren Imprezy: 

a) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 17 lit. a), b) 

Regulaminu, 

b) osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych 

lub innych podobnie działających środków, 

c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, 

wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki 

odurzające lub substancje psychotropowe, 

d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy wyłącznie do Służb 

Porządkowych i Informacyjnych. 

9. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom: 

a) noszącym buty o metalowych zakończeniach, 

b) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację, 

c) posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki i inne przedmioty 

stanowiące potencjalne niebezpieczeństwo dla uczestników Imprezy, 

d) nieposiadającym dokumentu tożsamości. 

 

 

 



III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA 

TERENIE IMPREZY: 

10. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek 

podczas trwania Imprezy poprzez m.in.: 

a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru; 

b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego; 

c) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

11. W przypadku zauważenia pożaru lub innego niebezpieczeństwa przez osoby znajdujące 

się na terenie Imprezy, zobowiązane są one do bezzwłocznego poinformowania Służb 

Porządkowych o tym fakcie. 

12. Zabronione jest utrudnianie dojazdu służbom ratowniczym. 

13. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy 

zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa 

zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

14. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy 

obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób 

obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowienia Regulaminu. Zakazane 

jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu 

znajdującego się na Terenie Imprezy itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń 

sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

15. Zabrania się: 

a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video 

oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów 

z wymienną optyką oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 12x. Niedozwolone jest 

wnoszenie statywów. Zdjęcia z przebiegu Imprezy mogą być robione wyłącznie dla celów 

prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie 

przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu. Niedozwolone jest używanie lamp 

błyskowych. 

b) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac. 

c) wnoszenia alkoholu i środków odurzających. 

d) wnoszenia własnych napojów. 

 

e) wnoszenia zamkniętych paczek, pakunków itd. 

 

f) wnoszenia albo pozostawiania bez nadzoru rzeczy wartościowych. 

16. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony 

do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, 



mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo 

postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się 

takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu 

właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania 

przebiegu Imprezy materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie 

postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających 

znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy 

przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu. 

17. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w 

widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do: 

a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te 

wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 8 c), 9 c) lub w pkt. 15 

Regulaminu, 

c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 

zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy masowej, a w przypadku 

niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia Imprezy; 

d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

18. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, 

które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z 

Regulaminem. 

19. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego 

ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w: 

- ręczne wykrywacze metalu, 

- inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej. 

20. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, 

których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych 

odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, 

lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy. 

21. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub 

innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych 

i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i substancji psychotropowych 

członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w 

przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza 

protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi 

przedmiotami. 



22. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności 

handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na 

Terenie Imprezy. 

23. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy: 

- Zaplecze techniczno-socjalne, 

- Wejście główne, 

- Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne, 

- Strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w 

których m.in. sprzedawane jest piwo, są wyłączone z terenu imprezy masowej i tylko w tych 

strefach można spożywać zakupione tam piwo. 

24. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że: 

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać 

rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na 

wypadek pożaru; 

b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad 

prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego 

sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej 

25. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby 

przebywające na jej terenie zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

  

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY: 

26. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie 

Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków mogących spowodować 

uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe. 

27. Organizator zastrzega sobie prawo archiwizacji materiału fotograficznego i filmowego 

powstałego podczas trwania całej Imprezy, z myślą o późniejszym wykorzystaniu go w celach 

promocyjnych i reklamowych przez Organizatora i/lub Sponsora Głównego – w prasie, radiu, 

telewizji, mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych. Oznacza to, że Uczestnik 

Imprezy, przystępując do udziału w niej, wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie 

swojego wizerunku w celach wskazanych w zdaniu uprzednim bez prawa do wynagrodzenia z 

powyższego tytułu. 

 

 

 



V. DANE OSOBOWE: 

28. Administratorem danych osobowych jest Organizator Imprezy – Agencja Artystyczna 

PIONIER ART. z siedzibą Fajsławice 270b, 21-060 Fajsławice 

29. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, 

o których mowa w pkt. 31. 

30. Dane osobowe Uczestnika Imprezy mogą być przekazywane Sponsorowi Głównemu, 

Służbom Porządkowym i Informacyjnym. 

31. Dane osobowe Uczestnika Imprezy będą przetwarzane przez Organizatora lub podmioty, 

o których mowa pkt. 30 w celach promocyjnych, wydawania materiałów promocyjnych na 

podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego, oraz 

dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, promocyjno-marketingowych Organizatora i/lub 

podmioty, o których mowa w pkt. 30 powyżej, w celach komunikacji pomiędzy 

Organizatorem i/lub podmiotami, o których mowa w pkt. 30 powyżej, a Uczestnikiem, oraz w 

przypadku dochodzenia roszczeń, lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Administratora. 

32. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. 

33. Administrator lub podmioty, o których mowa w pkt. 230powyżej, mogą przetwarzać dane 

osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały 

zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna, lub inna ważna przyczyna uzasadniająca 

usunięcie, zniszczenie, lub anonimizację tych danych. 

34. Uczestnikowi Imprezy przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych, a także 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych – w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VI. REKLAMACJE: 

35. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od 

dnia zakończenia Imprezy na następujące adresy korespondencyjne Organizatora: 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Idziego Radziszewskiego 17/4 20-036 

Lublin i/lub 

Uniwersytet Medyczny, al. Racławickie 1, 20-059 Lublin i/lub 

Agencja Artystyczna Pionier Art , Fajsławice 270B, 21-060 Fajsławice 

36. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 28 powyżej w terminie 21 dni 

od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi 

posiadać dowód nadania listu poleconego. 



 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

37. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.  

38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. 

39. Niniejszy Regulamin jest dostępny przy wejściu na Teren Imprezy oraz na stronie 

www.kozienalia.pl.  

40. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 35 na piśmie, 

przesyłką poleconą. 

41. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa 

oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

42. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy. 

43. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 maja 2019 roku. 

 

Lublin, dnia 2 maja 2019 r. 

 

 


