REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
„VERVA STREET RACING 2019”
na terenie Skweru Arki Gdynia w Gdyni
§ 1. [Postanowienia ogólne]
1.
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin") został wydany w wykonaniu obowiązku określonego
w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j.: Dz. U. z
2018 r., poz. 1870, ze zm.; dalej: „Ustawa”), dla celów imprezy masowej „Verva Street Racing 2019”
(dalej: „Impreza”) i kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
przebywać na Terenie Imprezy. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy zobowiązana jest
stosować się do postanowień Regulaminu.
2.
Organizatorem Imprezy jest MyPlace Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Młynarska 42, 01171 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000274560, REGON: 140858208, NIP: 7010053450,
wysokość kapitału zakładowego: 300.000 zł (dalej: „Organizator”).
3.
Impreza organizowana jest:
1)
w dniach 24,25 sierpnia 2019 roku, 24.08.2019 r. w godz. 13.00 – 19.30, 25.08.2019 r. w
godz. 11:00 – 17:30;
2)
Na terenie Skweru Arki Gdynia w Gdyni. Przez teren organizacji Imprezy rozumie się całość
powierzchni i infrastruktury, jaka jest udostępniana uczestnikom Imprezy, wydzielona poprzez
odpowiednie ogrodzenie i odpowiednio oznakowana (dalej: „Teren Imprezy”).
§ 2. [Warunki wstępu na Imprezę]
1.
Wstęp na Imprezę jest bezpłatny.
2.
Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, wstęp na Imprezę mają wszystkie osoby zainteresowane
udziałem w niej, w ramach dostępnych miejsc. Liczba miejsc stojących na na terenie Imprezy
ograniczona jest do 4.500 osób każdego dnia.
3.
Osoby małoletnie (poniżej 18 roku życia) mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką i
nadzorem osób pełnoletnich.
4.
Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie:
1)
wobec której zostało wydane /został wydany: orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę
masową; orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach
przeprowadzania imprez masowych; zakaz klubowy; zakaz zagraniczny;
2)
posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zakazane stosownie do art. 8 ust. 2 Ustawy lub
postanowień Regulaminu, lub Regulaminów obiektów, a na których przeprowadzana jest Impreza;
3)
zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
4)
znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych
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lub innych podobnie działających środków;
5)
odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy
(sprawdzenia i stwierdzania uprawnień do uczestniczenia w Imprezie; wylegitymowania w celu
ustalenia tożsamości; przejrzenia zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że osoba ta
wnosi lub posiada przedmioty, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zakazane zgodnie z
art. 8 ust. 2 Ustawy);
6)
małoletniej (w wieku poniżej 18 lat), niebędącej pod opieką osoby pełnoletniej.
5.
Wjazd na Teren Imprezy i parkowanie pojazdów w obrębie Terenu Imprezy jest dozwolone
wyłącznie na podstawie upoważnienia Organizatora. Organizator nie zapewnia parkingów dla
pojazdów, których wstęp jest zabroniony.
§ 3. [Zasady uczestnictwa w Imprezie oraz nakazy i zakazy z tym związane]
1.
Uczestnik Imprezy ma prawo:
1)
przebywać na Terenie Imprezy w godzinach trwania Imprezy, pod warunkiem dostępności
wolnych miejsc dla uczestników;
2)
w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Imprezie, co jest ograniczone koniecznością
przestrzegania przepisów obowiązujących na Terenie Imprezy, a także koniecznością poszanowania
praw i godności osobistej innych uczestników Imprezy;
3)
do pełnej informacji o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, gastronomicznych i
sanitarnych Imprezy;
4)
korzystać z urządzeń, które są udostępnione do ogólnego użytku dla uczestników Imprezy, w
sposób zgodny z ich przeznaczeniem i zasadami korzystania z nich, jak również w nagłych
przypadkach z pomocy medycznej na Imprezie.
2.
Informacji dotyczących umiejscowienia punktów pomocy medycznej, gastronomicznych i
sanitarnych Imprezy udzielają członkowie służby informacyjnej i porządkowej.
3.
Uczestnicy Imprezy mogą poruszać się wyłącznie po strefie ogólnodostępnej Terenu Imprezy,
przeznaczonej dla publiczności. BEZWZGLĘDNIE ZABRONIONE JEST PRZEBYWANIE PRZEZ
UCZESTNIKÓW IMPREZY W RAMACH STREF NIEPRZEZNACZONYCH DLA PUBLICZNOŚCI. Strefy
nieprzeznaczone dla publiczności zostaną odpowiednio wydzielone, w szczególności poprzez
odpowiednie ogrodzenie, jak również oznakowania. STREFAMI NIEPRZEZNACZONYMI DLA
PUBLICZNOŚCI SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI: SCENA, ZAPLECZE SCENY, STANOWISKO REALIZATORA
ŚWIATŁA I DŹWIĘKU (MIKSER/FOH), STREFA POKAZÓW PIROTECHNICZNYCH WRAZ ZE STREFĄ
BEZPIECZEŃSTWA, STREFY TECHNICZNE (ZAWIERAJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI INFRASTRUKTURĘ DLA
CELÓW ORGANIZACJI I ZABEZPIECZENIA IMPREZY).
4.
Osoby wchodzące na Teren Imprezy mają świadomość i akceptują fakt, że z uwagi na
charakter Imprezy:
1)
NA TERENIE IMPREZY MOŻE BYĆ EMITOWANY HAŁAS O BARDZO DUŻYM NATĘŻENIU,
MOGĄCY MIEĆ NIEKORZYSTNY WPŁYW NA ZDROWIE. ORGANIZATOR ZALECA UCZESTNIKOM
UŻYWANIE OCHRONNIKÓW SŁUCHU W TRAKCIE IMPREZY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
DZIECI I NIEMOWLĄT. ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA UCZESTNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY SŁUCHU;
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2)
nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie, w tym w szczególności
przebywanie w strefach nieprzeznaczonych dla publiczności lub nie wykonywanie poleceń
upoważnionych do tego podmiotów może skutkować utratą życia lub zdrowia;
5.
Nadzór i opiekę nad osobami małoletnimi sprawują ich pełnoletni opiekunowie. Nie jest
dozwolone pozostawianie małoletnich bez opieki i nadzoru. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność
za będące pod ich opieką osoby małoletnie oraz ich działania na zasadach ogólnych wynikających z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6.
Uczestnik Imprezy jest obowiązany:
1)
nie zakłócać porządku publicznego;
2)
przestrzegać postanowień Regulaminu oraz Regulaminów obiektów, na których odbywa się
Impreza
3)
posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb
informacyjnych zabezpieczających Imprezę dokument tożsamości;
4)
nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie;
5)
stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby
informacyjne, Organizatora (w tym spikera), a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji,
Państwowej Straży Pożarnej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów –
do wykonywania ich poleceń.
7.
Zabronione jest wnoszenie /wprowadzanie, posiadanie i używanie na Imprezie:
1)
napojów alkoholowych (w tym piwa), przy uwzględnieniu § 3 ust. 8 pkt 4) Regulaminu;
2)
broni, amunicji lub innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń,
w tym do zadawania ran ciętych, kłutych lub pchnięć;
3)
materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych lub substancji o podobnym działaniu,
jak również materiałów pożarowo niebezpiecznych;
4)
pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze, wykonanych z twardego
materiału, w tym w szczególności wykonanych ze szkła lub innego twardego, lub tłukącego się, lub
kruchego materiału, za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
5)
środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających
środków;
6)
kasków, parasoli (innych niż małe podręczne składane parasole, pozbawione elementów
ostrych, w szczególności długich parasoli zakończonych szpikulcem);
7)
materiałów zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne,
dyskryminujące lub wulgarne;
8)
pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, a także innych substancji
szkodliwych dla życia lub zdrowia;
9)
przedmiotów o wymiarach większych niż 180 cm (długość + szerokość + wysokość), z tym
zastrzeżeniem, że w każdym przypadku żaden z ww. wymiarów nie może przekraczać 100 cm. Zakaz
wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy wózków dla dzieci, wózków inwalidzkich lub innego
sprzętu niezbędnego z uwagi na zdrowie lub niepełnosprawność uczestnika, jak również innych
sytuacji dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
10)
trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym, które emitują hałas
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(wuwuzele, megafony, syreny etc.), za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
11)
materiałów reklamowych, promocyjnych lub przeznaczonych do obrotu komercyjnego,
za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
12)
zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników osób niepełnosprawnych;
13)
innych przedmiotów, które ze względów obiektywnych mogą: być niebezpieczne dla życia
lub zdrowia uczestników Imprezy lub mienia, być uciążliwe dla uczestników Imprezy w sposób
uniemożliwiający im spokojne i niezakłócone uczestnictwo w Imprezie, naruszyć bezpieczeństwo lub
niezakłócony przebieg Imprezy.
8.
Zabronione jest:
1)
utrwalanie (w całości lub w części) przebiegu Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz lub dźwięk dla celów reklamowych, promocyjnych lub jakichkolwiek innych o charakterze
komercyjnym – bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
2)
wykorzystywanie nagrań lub zdjęć powstałych w tracie Imprezy dla celów reklamowych,
promocyjnych lub jakichkolwiek innych o charakterze komercyjnym (bez względu na formę, czas i
miejsce tego wykorzystania) – bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
3)
przebywanie na Terenie Imprezy poza godzinami wskazanymi w § 1 ust. 3 pkt. 1) Regulaminu
bez odrębnego pisemnego upoważnienia Organizatora;
4)
podejmowanie prób nieupoważnionego dostępu do stref nieprzeznaczonych dla publiczności
lub przebywanie w takich strefach bez stosownego pisemnego upoważnienia Organizatora;
5)
spożywanie napojów alkoholowych, za wyjątkiem możliwości spożywania - w wyznaczonych
dla tych celów strefach - napojów alkoholowych o zawartości alkoholu poniżej 3,5 %, zakupionych w
ramach punktów gastronomicznych znajdujących się w obrębie Terenu Imprezy;
6)
używanie elementów odzieży lub przedmiotów służących do zakrycia twarzy lub do
uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
7)
głoszenie lub wywieszanie haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych,
rasistowskich, nawoływanie do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym,
światopoglądowym, itp.; a także skłanianie innych uczestników Imprezy do głoszenia takich treści;
8)
rzucanie przedmiotami, w szczególności w kierunku pojazdów lub innych osób;
9)
zażywanie środków odurzających lub psychotropowych;
10)
rozniecanie lub podsycanie ognia;
11)
palenie wyrobów tytoniowych, w szczególności papierosów;
12)
załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
13)
zaśmiecanie Terenu Imprezy;
14)
używanie urządzeń i infrastruktury w ramach Terenu Imprezy w sposób niezgodny z ich
przeznaczeniem, dokonywania ich samowolnego przemieszczania lub niszczenia;
15)
nieuzasadnione zajmowanie lub tarasowanie ciągów komunikacyjnych, dróg lub wyjść
ewakuacyjnych, jak również urządzeń niezbędnych dla celów prowadzenia akcji ratowniczych, w tym
gaśniczych;
15)
odpalanie sztucznych ogni, rac lub innych materiałów pirotechnicznych;
16)
stosowanie przemocy fizycznej lub słownej, w tym formułowanie gróźb pod adresem innych
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uczestników Imprezy;
17)
naruszanie dóbr osobistych innych uczestników lub innych podmiotów;
18)
sprzedawanie wszelakiego rodzaju produktów, w tym towarów, biletów, dystrybucja
materiałów reklamowych lub promocyjnych, oferowanie jakichkolwiek usług lub prowadzenie
jakiejkolwiek działalności zarobkowej – bez wyraźniej pisemnej zgody Organizatora;
19)
realizowanie innych działań, które mogą być uznane za niebezpieczne (dla danego uczestnika
lub innych uczestników), uciążliwe dla innych uczestników w sposób uniemożliwiający im spokojne i
niezakłócone uczestnictwo w Imprezie lub mogących naruszyć bezpieczeństwo i niezakłócony
przebieg Imprezy.
9.
Ocena przedmiotów oraz zachowań i kwalifikowanie ich jako zakazanych (niebezpiecznych,
uciążliwych, zakłócających przebieg Imprezy etc.) w trakcie trwania Imprezy należy do służb
porządkowych i informacyjnych, zobowiązanych do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie trwania
Imprezy i zapewnienia przestrzegania przepisów obowiązujących na Terenie Imprezy.
10.
Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Terenie
Imprezy jest zabronione.
§ 4. [UPRAWNIENIA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH I INFORMACYJNYCH ORGANIZATORA, ZOBOWIĄZANIE
UCZESTNIKA DO OPUSZCZENIA IMPREZY, SANKCJE]
1.
Służby porządkowe i informacyjne Organizatora są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy
m.in. do:
1)
sprawdzania i stwierdzenia uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku
stwierdzenia ich braku – wezwania do opuszczenia Imprezy;
2)
legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
3)
przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą
lub posiadają przedmioty, których wnoszenie i posiadanie jest zabronione zgodnie z art. 8 ust. 2
Ustawy;
4)
wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub
zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub Regulaminami obiektów, na których obywa się
Impreza, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
5)
ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie
dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;
6)
w określonych w Ustawie przypadkach, stosowania środków przymusu bezpośredniego, na
zasadach wskazanych w Ustawie i przepisach innych ustaw wskazanych w Ustawie.
2.
Służby porządkowe i informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które
swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub
Regulaminami obiektów, na których odbywa się Impreza.
3.
Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej, jak również
osobom usuniętym z Terenu Imprezy - zgodnie z przepisami obowiązującymi na Terenie Imprezy - nie
przysługuje prawo wstępu lub ponownego wstępu na Imprezę.
4.
Organizator w zakresie określonym Ustawą jest uprawniony do utrwalania przebiegu
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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 lub komendantowi Policji.
5.
Zgodnie z Ustawą;
1)
kto:
nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania, wydanego na podstawie Ustawy, przez
służby porządkowe lub służby informacyjne, w czasie i w miejscu imprezy masowej (art. 54 ust. 1
Ustawy);
w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności
(art. 54 ust. 2 pkt 1 Ustawy);
nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w
czasie trwania imprezy masowej (art. 55 Ustawy),
wbrew przepisom Ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe (art. 56
Ustawy), podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł;
2)
kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999
r. o broni i amunicji, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne
niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek
dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 59 ust.
1 Ustawy);
3)
kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, gdzie
prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie
opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 60
ust. 1a Ustawy).
4)
kto:
w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia,
zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa
się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy (art. 60
ust. 2 Ustawy),
w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby
porządkowej lub służby informacyjnej (art. 60 ust. 3 Ustawy),
podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
5)
kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając niebezpiecznego
przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na członka służby
porządkowej lub służby informacyjnej w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej, podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 5 (art. 60 ust. 5 Ustawy).
§ 5. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1.
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy, wydanych na
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podstawie Ustawy aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
2.
Zakres Imprezy może zostać ograniczony, program Imprezy może zostać zmieniony przez
Organizatora, jak również Impreza może zostać odwołana, na skutek wystąpienia przyczyn
niezależnych od Organizatora, w szczególności wystąpienia przypadków siły wyższej, ogłoszenia
żałoby narodowej lub żałoby w miejscu organizacji Imprezy, wystąpienia warunków atmosferycznych
uniemożliwiających przeprowadzenie zaplanowanych działań, jak również ze względu na
bezpieczeństwo osób oraz mienia.
3.
Organizator (lub podmioty działające na jego zlecenie lub na podstawie jego upoważnienia)
może utrwalać przebieg Imprezy (na zdjęciach i nagraniach) dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych 1) Imprezy i podobnych imprez w przyszłych
latach, 2) Organizatora oraz 3) sponsorów i partnerów Imprezy. Wizerunek oraz głos osób
uczestników Imprezy może zostać utrwalony, a następnie użyty dla celów wskazanych w zdaniu
poprzednim i przez podmioty tam wskazane, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Uczestnicy
Imprezy wyrażają swoją zgodę na ww. utrwalanie i użycie.
4.
Wszelkie reklamacje dotyczące Imprezy mogą być składane w terminie 10 dni roboczych od
zakończenia Imprezy tj. do dnia 18 wrześna 2018 roku włącznie. Reklamacje powinny być
sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres Organizatora (ul. Młynarska 42, 01-171
Warszawa). O zachowaniu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim decyduje data stempla
pocztowego (data nadania przesyłki). Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres
składającego reklamację oraz opis i powód reklamacji, jak również treść żądania. Organizator
powiadomi składającego reklamację o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji listem
wysłanym w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Niewniesienie reklamacji,
wniesienie reklamacji po terminie, odrzucenie reklamacji, nieuwzględnienie reklamacji, brak
odpowiedzi na reklamację i inne podobne zdarzenia w żaden sposób nie wyłączają możliwości
dochodzenia roszczeń na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5.
Regulamin jest dostępny na stronie https://www.vervastreetracing.pl/ oraz przy wejściach na
Teren Imprezy.
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