
 

REGULAMIN IMPREZY i TERENU„VIII urodziny Galerii Sanowa" 

20 października 2018 r., godz. 17:00 - 20:00 

 

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem imprezy pt. „VIII urodziny Galerii Sanowa" i zawiera warunki 

uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych (uczestników). 

2. Każdy z uczestników Imprezy zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszego 

Regulaminu umieszczonego przy wejściu głównym do Galerii Sanowa. 

3. Organizatorem Imprezy „VIII urodziny Galerii Sanowa" jest San Development Sp. z o. o. z siedzibą w 

Gliwicach (44-100) przy ulicy Górnych Wałów 42. (zwana dalej Organizatorem). 

4. Impreza „VIII urodziny Galerii Sanowa" stanowi imprezę masową w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z 

dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504 ze zm.). 

5. Impreza „VIII urodziny Galerii Sanowa" rozpoczyna się o godzinie 17:00 w dniu 20 października 2018 

r. i kończy o godzinie 20:00 w dniu 20 października 2018 r. na przedpolu Galerii Sanowa  w Przemyślu 

na wydzielonym terenie, ogrodzonym barierkami metalowymi. 

6. Lokalizacja poszczególnych wejść i wyjść, sektorów i miejsc, toalet i umywalek, patrolu ratowniczego 

określa Plan Imprezy „VIII urodziny Galerii Sanowa" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

7. Program Imprezy „VIII urodziny Galerii Sanowa" określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

8. Przebywanie uczestników na terenie Imprezy „VIII urodziny Galerii Sanowa" poza godzinami                 

jej trwania oraz w miejscach nieprzeznaczonych dla uczestników jest zabronione. 

9. Do uczestnictwa w Imprezie „VIII urodziny Galerii Sanowa" upoważnieni są wszyscy klienci Galerii 

Sanowa. 

10. W przypadku osób małoletnich wejście i przebywanie na Imprezie „VIII urodziny Galerii Sanowa" jest 

dozwolone tylko w obecności i pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. 

11. Zabrania się uczestnikom Imprezy „VIII urodziny Galerii Sanowa": 

a) wnoszenia oraz posiadania w trakcie jej trwania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych; 

b) wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

c) wnoszenia opakowań szklanych; 

d) wnoszenia butelek typu PET, których pojemność przekracza 0,5 litra oraz puszek 

aluminiowych; 

e) używania kominiarek lub stosowania innych form maskowania się w celu uniemożliwienia 

identyfikacji przez służby porządkowe Organizatora. 

12. Służby porządkowe organizatora są obowiązane odmówić wstępu na Imprezę „VIII urodziny Galerii 

Sanowa": 

a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie: 

- zakazujące wstępu na imprezę masową; 

- zobowiązujące 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; 

b) osobie odmawiającej poddania się czynnościom w postaci: 

- legitymowania w celu ustalenia ich tożsamości; 

- przeglądania zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że osoba te wnosi lub 

posiada broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, 

materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje 

psychotropowe,osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków 

odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 

 



 

 

 

 

d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 

pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub 

substancje psychotropowe; 

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

dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

13.  Służby porządkowe Organizatora są obowiązane usunąć z Imprezy „VIII urodziny Galerii Sanowa" 

osoby: 

a) które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie                          

z Regulaminem Imprezy „VIII urodziny Galerii Sanowa"; 

b) zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające zagrożenie                       

dla bezpieczeństwa; 

c) będące pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych 

podobnie działających środków; 

d) o których mowa w pkt. 12 lit. a) Regulaminu. 

14. Osoby uczestniczące w Imprezie „VIII urodziny Galerii Sanowa" obowiązane są zachowywać się w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, w szczególności podporządkowywać się 

poleceniom służby porządkowej i służby informacyjnej Organizatora oraz nie zakłócać spokoju i 

porządku. 

15. Wszystkich uczestników Imprezy „VIII urodziny Galerii Sanowa" obowiązuje przestrzeganie 

niniejszego Regulaminu, instrukcji przeciwpożarowej dotyczącej zagrożeń miejscowych, służb 

porządkowych i informacyjnych oraz obowiązujących przepisów. 

16. Na terenie Imprezy „VIII urodziny Galerii Sanowa" obowiązuje zakaz używania otwartego ognia. W 

przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie Imprezy „VIII urodziny 

Galerii Sanowa" powinny natychmiast powiadomić służby porządkowe lub informacyjne, unikać 

paniki, stosować się do poleceń informacyjnych oraz komunikatów i kierować się do wyjść 

ewakuacyjnych wskazanych przez w/w służby. 

17. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących przyjętych rozwiązań organizacyjnych Imprezy 

„VIII  urodziny Galerii Sanowa" udziela służba informacyjna Organizatora. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie 

Imprezy „VIII  urodziny Galerii Sanowa".  

19. Niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej www.galeriasanowa.pl 
 

Przemyśl, 2018 r. 

 


