REGULAMIN WYDARZENIA
POD NAZWĄ
„BOGATYŃSKIE DNI WĘGLA I ENERGII KARBONALIA 2018”
Stadion Miejski przy ul. Sportowej 8 oraz ulica Daszyńskiego w Bogatyni
15 – 17 czerwca 2018 roku
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin jest wydany przez organizatora wydarzenia kulturalno-rozrywkowego pod nazwą
„BOGATYŃSKIE DNI WĘGLA I ENERGII KARBONALIA 2018”, które odbędzie się w dniach 15 –
17 czerwca 2018 r. w Bogatyni na obszarze stadionu miejskiego przy ul. Sportowej 8 i przy
ulicy Daszyńskiego (zwanej dalej „Karbonaliami”), tj. przez Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia (zwanym dalej „Organizatorem”).
§2
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
przebywać na terenie, na którym przeprowadzane są Karbonalia. Każda osoba przebywająca
na terenie w czasie trwania Karbonaliów obowiązana jest stosować się do postanowień
niniejszego Regulaminu.
§3
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas Karbonaliów poprzez
określenie zasad zachowania się osób obecnych na Karbonaliach i korzystania przez nie z
terenu, na którym przeprowadzane są Karbonalia, a także urządzeń, znajdujących się
na nim.
Poniższe określenie używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
1. „Służby Porządkowe” oznacza powołanie przez Organizatora osoby, w tym
pracownicy agencji ochrony osób lub mienia podlegający kierownikowi do spraw
bezpieczeństwa, wyznaczonego przez Organizatora, legitymując się identyfikatorem,
do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Karbonaliach, w tym do kontroli
uprawnień, Uczestników do wstępu na Teren Karbonaliów. Członkowie Służb
Porządkowych posiadają odpowiednie oznakowanie i ubiór.
2. ,,Służby informacyjne” oznacza powołanie przez Organizatora osoby, w tym
pracownicy agencji ochrony osób lub mienia podlegający kierownikowi do spraw
bezpieczeństwa, w tym spikera imprezy. Członkowie tej służby mają obowiązek
działania na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy, szczególnie przez
informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych. Członkowie Służb
Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu
zawierające nazwę: ORGANIZATOR oraz numer identyfikacyjny.
3. „Teren Imprezy” oznacza stadion miejski przy ul. Sportowej 8 oraz ul. Daszyńskiego,
na którym przeprowadzona jest impreza lub inne miejsce, na które Karbonalia mogą
zostać przeniesione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed
imprezą:
4. „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Karbonaliach. Uczestnikiem
Karbonaliów może być małoletnia (pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną
odpowiedzialność osoby dorosłej, pod którą pieczą pozostaje).

2. WSTĘP NA TEREN IMPREZY
§1
Wstęp na Karbonalia jest bezpłatny i przysługuje każdej osobie, która wyraża chęć
uczestniczenia w Karbonaliach, a tym samym akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu jest obowiązana stosować się do niego.
§2
W przypadku, gdy Uczestnikiem Karbonaliów jest małoletni w wieku do lat 16, może on
uczestniczyć w Karbonaliach wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
§3
Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w § 1 i 2, wstęp na teren
Karbonaliów nie przysługuje następującym osobom:
1. Wobec których zostało wydane orzeczenie, zakazujące wstępu na imprezę masową,
w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 Ustawy;
2. Zobowiązującym do powstrzymania się od przebywania w miejscach
przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z
warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec
nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
postępowaniu w sprawach nieletnich.
3. Osobom, które odmawiają poddania się czynnością, o którym mowa w dziale 3 §8
(pierwsze trzy punkty) Regulaminu
§4
Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
1. Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
2. Posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub
substancje, o których mowa w dziale 3 §5 Regulaminu,
3. Zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Karbonaliów.
4. Posiadającym inne niebezpieczne przedmioty
§5
Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych
3. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE KARBONALIÓW:
§1
Uczestnicy Karbonaliów, obowiązani są przebywać na Terenie Karbonaliów w miejscach
wyznaczonych przez Organizatora.
§2
Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym podczas Karbonaliów oraz
porządek podczas trwania Karbonaliów, poprzez m.in.:
1. Służby Porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru.
2. Poprzez użycie środków technicznych, a w szczególności; znaków lub tablic
ostrzegawczych i informacyjnych, lin, taśm, wstęg lub innych tego typu urządzeń.
3. Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higienicznego-sanitarnego.
4. Zmianę miejsca Uczestnikowi Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

§3
Uczestnicy Karbonaliów oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie
Karbonaliów zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym
kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może
wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Karbonaliach na wyłączną odpowiedzialność osób,
które sprawują nad nimi pieczę.
§4
Uczestnicy Karbonaliów oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie
Karbonaliów obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
innych osób obecnych na Karbonaliach, a w szczególności przestrzegać postanowień
Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników
reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Karbonaliów, itp. Uczestnicy
zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem.
§5
Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Karbonaliów:
1. Broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów.
2. Materiałów wybuchowych.
3. Wyrobów pirotechnicznych
4. Materiałów pożarowo niebezpiecznych.
5. Napojów alkoholowych.
6. Środków odurzających lub substancji psychotropowych.
§6
Ponadto zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności
handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Karbonaliów.
§7
Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do
utrwalania przebiegu Karbonaliów, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu
Karbonaliów, 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 Karbonaliów lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania
przebiegu Karbonaliów materiały, nie zawierające 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
Karbonaliów przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu
zniszczeniu.
§8
Organizator podczas trwania Karbonaliów nagrywa filmy oraz wykonuje zdjęcia, które
posłużą promocji i relacji z wydarzenia jakim są Karbonalia. Każdy Uczestnik uczestnicząc w
Karbonaliach wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku.
§9
Służby Porządkowe, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
1. Sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,

2. Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
3. Przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te
wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w dziale 3 §5 Regulaminu,
4. Stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Karbonaliach, a w przypadku
stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Karbonaliów.
5. 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 Karbonaliów.
6. Stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych
technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia
ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art.
38 ustawy
7. Ujęcie, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
§10
Służy Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Karbonaliów osoby, które swoim
zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
§11
W przypadku, gdy działania podjęte przez służby porządkowe organizatora Karbonaliów,
wobec osób zachowujących się jak powyżej, są nieskuteczne, organizator Karbonaliów lub
kierownik do spraw bezpieczeństwa w imieniu organizatora, występuje o pomoc do Policji.
W takiej sytuacji służby porządkowe organizatora imprezy wykonują polecenia Policji.
4. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY
§1
Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub
Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowej, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolności albo grzywny.
§2
Kto wnosi lub posiada podczas Karbonaliów broń, inne niebezpieczne przedmioty,
materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne,
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
§1
Wszelkie skargi można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia
zakończenia Karbonaliów na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
Email: karbonalia@bogatynia.pl
§2
Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z §1 w terminie 21 dni od dnia ich
doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód
nadania listu poleconego.
§3

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą
uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie
zobowiązań jest niemożliwe lub że 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,
działania wojenne lub działania władz państwowych w zakresie formułowania polityki, praw i
przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
§4
Niniejszy Regulamin jest dostępny:
1. Na stronie internetowej Organizatora, tj: www.bogatynia.pl oraz karbonalia.pl
2. W punktach informacyjnych na terenie Karbonaliów.
3. Przy wejściach na teren stadionu miejskiego
§5
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2018 r.
Bogatynia, dnia 14 czerwca 2018 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

