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REGULAMIN OBCHODÓW „DNI URZĘDOWA 2019”  24 – 26 MAJ 2019 r. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został opracowany na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1870 z póź. zm.) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania obchodów „Dni 

Urzędowa 2019” będą przebywać na terenie placu przy boisku i boisku sportowym, „Orła” 

Urzędów w miejscowości Mikuszewskie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie 

trwania obchodów „Dni Urzędowa 2019” obowiązana jest stosować się do postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa obchodów „Dni Urzędowa 2019” 

poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na tych obchodach i korzystania 

przez nie z terenu placu przy boisku i boisku sportowym, „Orła” Urzędów – Mikuszewskie, 

na którym przeprowadzane są obchody „Dni Urzędowa 2019”, a także urządzeń, 

znajdujących się na nim. 

4. Osobami odpowiedzialnymi za obchody „Dni Urzędowa 2019” są: 

- Paweł Dąbrowski – Burmistrz Urzędowa, Teresa Kaźmierak – Dyrektor Ośrodka Kultury w 

Urzędowie oraz Hubert Witek – Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Działalności 

Gospodarczej.  

 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA 

TERENIE OBCHODÓW „Dni Urzędowa 2019”: 

1. Organizatorami „Dni Urzędowa 2019” są Gmina Urzędów oraz Ośrodek Kultury w 

Urzędowie. 

2. Miejscem obchodów „Dni Urzędowa 2019” jest plac przy boisku i boisko sportowe „Orła” 

Urzędów w miejscowości Mikuszewskie. 

3. Obchody „Dni Urzędowa 2019” mają charakter otwarty, a wstęp na nie jest wolny. 

4. Osoby małoletnie uczestniczą w obchodach „Dni Urzędowa 2019” na wyłączną 

odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 

5. Uczestnicy obchodów „Dni Urzędowa 2019” oraz wszystkie osoby, które znajdują się na 

terenie placu i boiska sportowego w Urzędowie obowiązani są zachowywać się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tych obchodach, a w szczególności 

przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli 

Organizatorów, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

6. Zakazane jest: 

a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu 

znajdującego się na terenie placu i boiska sportowego w Urzędowie, 

b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących 

stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie 

obchodów „Dni Urzędowa 2019”, 

c) niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie obchodów „Dni 

Urzędowa 2019”. 
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7. Uczestnicy obchodów „Dni Urzędowa 2019” zobowiązani są korzystać z urządzeń 

sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

8. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie obchodów „Dni Urzędowa 2019”: 

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

b) materiałów wybuchowych, 

c) wyrobów pirotechnicznych, 

d) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

e) środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

f) szklanych butelek. 

9. Zakazuje się wprowadzania psów. 

10. Przedstawiciele Organizatorów obchodów „Dni Urzędowa 2019” są uprawnieni do 

wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 

zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – 

wezwania ich do opuszczenia terenu, na którym odbywają się te obchody. 

11. Uczestnicy obchodów „Dni Urzędowa 2019” lub inne osoby przebywające na terenie 

placu  

i boiska sportowego w Urzędowie mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie 

dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy obchodów „Dni 

Urzędowa 2019” biorą w nich udział na własne ryzyko. 

12. Pomoc medyczna na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na 

terenie placu i boiska sportowego w Urzędowie w specjalnie oznakowanym ambulansie. 

13. Organizatorzy utrwalają przebieg obchodów „Dni Urzędowa 2019” celów dokumentacji 

oraz promocji lub reklamy obchodów „Dni Urzędowa 2019”, imprez Organizatorów oraz 

sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie placu i boiska 

sportowego w Urzędowie może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów 

dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. 

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę 

wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatorów, które powoduje, że 

wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na 

występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, 

awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło itp. 

15. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

- na stronie internetowej Organizatorów, tj. www.urzedow.pl i www.gokurzedow.pl  

- na terenie boiska sportowego „Orła” w miejscowości Mikuszewskie, tj. terenie organizacji 

obchodów „Dni Urzędowa 2019”. 

16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy  

o Bezpieczeństwie imprez masowych i Kodeksu Cywilnego. 

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 maja 2019 roku. 

zatwierdzam /nie zatwierdzam*  

        Burmistrz Urzędowa 

         / - /  

        mgr Paweł Dąbrowski  

* niepotrzebne skreślić                                                                     

http://www.urzedow.pl/
http://www.gokurzedow.pl/

